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ค าน า 

  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                 

นี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และการพัฒนาประเทศ โดยมี

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

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

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง ค าแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 การจัดท าแผนฯ 

ฉบับนี้ได้จัดท าโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมาย

อย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 – 2570 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ แผนการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงร่างองค์กร รายละเอียดแผน

ยุทธศาสตรค์ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และแนวทางการตดิตามประเมินผล รวมทั้งการวเิคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และน าผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

มาปรับปรุงแผนพัฒนา แนวปฏิบัติและโครงการสนับสนุนพันธกิจทุกด้านของคณะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 ในนามของผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากร ที่ให้ความร่วมมือจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2570  

นีจ้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา 

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

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

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5)  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 

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 บนพืน้ฐานของกรอบยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มเีป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี

การพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน” และมกีารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาเพื่อ

ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  2561 ที่สอดคล้องกับ 

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

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศกึษาของ

ชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อม

ทั้งกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล “ไทย

แลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง

หนท า งพัฒน าป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ เ จ ริ ญ  ส าม า ร ถ รั บ มื อ กั บ โ อ ก าส แล ะ ภั ย คุ ก ค า ม แบบ ใ ห ม่  ๆ 

ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่  21 ได้  ความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค

ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
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เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การเรียนสมัยใหม่ 

(Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม ่การพัฒนานักศกึษาไปสู่การเป็นSmart Enterprises และ 

Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนทักษะแรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ า 

(Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่มคีวามรู ้ทักษะ และความเชี่ยวชาญสูง (High Value Services) 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เป็นต้น  

 คณะศิลปศาสตร์ ช่ือเดิมคือ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 

ในชื่อกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ โดยเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ 

สถานที่ท าการช่ัวคราว วิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ท าการมายังต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา และเริ่มจัดการเรียนการสอนในวัน

และเวลาราชการ 

ในปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารขึ้นใหม่โดยได้จัดตั้งกลุ่มวิชาต่าง ๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาศิลป-ศาสตร์  กลุ่ม

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้าง

การบริหารออกเป็นสาขาวิชา ส าหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม การพัฒนา

โครงสร้างทางการบริหารและการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ได้ด าเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษาของเยาวชน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างส านัก

วิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะกลุ่มวิชาศิลป

ศาสตร์ขึ้นเป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย  3 สาขาวิชาเดิม คือ สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม และได้เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้น โดยมีสาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

การท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากส านักวิชาศิลปศาสตร์โดยไปสังกัดส านักวิชา

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ที่ตัง้ขึ้นใหม่ 

ในปีการศึกษา 2547 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็น
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หน่วยที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวตามล าดับ และในปีการศึกษา 2548 

ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบการเรียนการสอน    

ในปีการศึกษา 2549 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มีจ านวนกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบัน

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

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6. สาขาวิชาภาษาจนี 7. สาขาวิชาภาษาไทย 8. สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น  

ในปีการศึกษา 2550 สาขาวิชานิติศาสตร์แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นส านักวิชานิติศาสตร์ และในปี

การศึกษาเดียวกันส านักวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์  โดยสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอน และได้เปิดสอน

ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (นโยบายสาธารณะ) 

ในปีการศึกษา 2551 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ท าการปิดสาขาวิชาพื้นฐาน เนื่องจากอาจารย์ใน

สาขาวิชาพื้นฐานบางส่วนต้องย้ายสังกัดไปอยู่กับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ทางส านักวิชาฯจึงกระจายอาจารย์ที่เหลือไปสังกัดยังสาขาวิชาที่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบ คือ 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนีย้ังได้มกีารปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา

ออกแบบบรรจุภัณฑ ์เป็น สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑใ์นปีการศกึษาเดียวกันด้วย 

ปีการศึกษา 2552 ส านักวิชาศิลปศาสตร์เปิดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ซึ่งแยกตัวออกมาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ดังนั้นใน ปีการศึกษา 2552  

มีจ านวนกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันทั้งหมด 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  
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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 คือตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้รับการยก

ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และได้มกีารประกาศโครงสรา้งใหมข่องสว่นงานวิชาการแยกเป็นคณะ ส านัก

วิชาศลิปศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็น “คณะศิลปศาสตร์” ประกอบด้วย สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชา

ภ า ษ า จี น  ภ า ษ า ญี่ ปุ่ น  ภ า ษ า ไ ท ย  ภ า ษ า ฝ รั่ ง เ ศ ส  ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  รั ฐ ศ า ส ต ร์   

โดย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เดิมเคยสังกัดในส านักวิชาศิลปศาสตร์ แยกออกไป

สังกัดอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้มอบให้คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ คณะศิลป-

ศาสตร์ขอตัง้สาขาวิชาการศกึษา และจัดท าหลักสูตรการศกึษาบัณฑติ (หลักสูตรห้าปี) 

ในปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์พัฒนาการจัดการศกึษาระดับปริญญาโทขึน้เป็นปีแรกโดย

เปิดหลักสูตร 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) 
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ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยปรับปรุงหน่วยงานภายในโดยยุบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องและตั้ง

หน่วยงานใหม่เป็นวิทยาลัยการศึกษาในปีการศึกษา 2556 อาจารย์สาชาวิชาการศึกษาและนิสิตหลักสูตร

การศกึษาบัณฑติจงึย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการศกึษา 

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) 

 

การก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานตามพันธกิจ และ

ยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานของมหาวิยาลัย โดยมีการจัดตั้งหนว่ยความเป็นเลิศทางการวิจยิ บริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเน้นการบูรณการเข้ากับสหสาขาและบูรณาการทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่ง

อยู่ภายใต้ความรับผดิชอบของรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์  

นอกจากนี้ในเดือน มกราคม 2558 มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่

และสนามสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส) และการให้บริการ

ทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษา การขัดเกลาภาษา รวมทั้งการแสวงหารายได้ และการบริการที่

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (In cash & In kind) 
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ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรใหม่จ านวน 2 หลักสูตร และจัดการเรียน

การสอนทางดา้นภาษาศาสตร์ขัน้ 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) คูข่นานศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาจีน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู่ขนานศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษา

ฝรั่งเศส 

ระดับปรญิญาตร ี

(คูข่นานกับคณะอื่น) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คูข่นานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คูข่นานนิติศาสตรบัณฑิต(นิติศาสตร์) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู่ขนานวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์  

“พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” 

 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564-2570 มีวัตถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร “คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดรับและเป็นไปตามนโยบายการ

ด าเนินงานและบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครอืข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ ชี้ น า  แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ปั ญญ า เ พื่ อ ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง 

และความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ 

ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม        

แผนกลยุทธ์ 6 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

1.3 วัตถุประสงค์หลัก (Core Competency) 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะใน

ศตวรรษที่  21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย  (Research University)  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์

อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 
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4. เพื่ออนุรักษ์  ฟื้นฟู  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 

สู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่ อพัฒนามหาวิ ทยาลั ยพะ เยา ให้มี ชื่ อ เสี ย ง  เป็ นที่ รู้ จั ก และยอมรับ ในระดั บ ชาติ  

และนานาชาต ิ

6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดแีละมีความภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบบริหารงานที่

ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

1.4 สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) (มหาวิทยาลัยพะเยา 2562) 

1. ความสามารถในการเอือ้อ านวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นพลเมอืง ที่

มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ใหม้ีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย มีความ 

ก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ เป็นต้นแบบ

ให้แก่นสิิต ชุมชน และสังคม 

3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร้ า ง ส ร รค์ น วั ต ก ร รม  แล ะสามารถน า ไ ปสู่ เ ชิ ง พ าณิ ช ย์ เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ชน์ ต่ อ ชุ ม ชน  สั ง คม  

และภาคอุตสาหกรรม 

4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่งให้แก่

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศกึษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการสร้าง

ความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติการท านุ

บ า รุ ง  อนุ รั กษ์  ฟื้ นฟู ศิ ลปวัฒนธรรม  ประ เพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม  

ให้เกิดการใช้ประโยชนใ์นเชิงสร้างสรรค์ 

6. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที่ทันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ ว  

ทันเหตุการณ ์  
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1.5 สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency) 

1.5.1 สมรรถนะของผู้บริหาร 

 1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ ใช้

ความรู้  เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโคชเป็นผู้บริหาร  

การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินงานตามระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายและวสิัยทัศนข์องหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย   

 2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มสีมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธ

กิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร สามารถ

จัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอนตามกรอบ

มาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการ และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

 3. มุ่งเน้นกระบวนการท างานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ท างาน และบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน “สานความคิด สร้าง

จติใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ด ีเพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมอืสนับสนุนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล ตามนโยบาย Smart Operation 

และจัดสภาวะแวดล้อมทีเ่สริมสุขภาวะการท างาน 

 4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

แบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.5.2 สมรรถนะของพนักงาน 

สมรรถนะของพนักงานสายวิชาการ 

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, 

PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะการประเมินผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้องผู้เรยีน  

3. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   
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4. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้มหาวิทยาลัย

พะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

สมรรถนะของพนักงานสายสนับสนุน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2. บริการที่ดี (Service Mind) 

3. เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

6. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้มหาวิทยาลัย

พะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติความเป็นมา 
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บทท่ี 2 

การวเิคราะห์แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และสภาพแวดล้อม 

 

2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้แก่ (1) กระแส

Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีท าให้เกิด

ปรากฏการณ์ เ ชื่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World)  (2)  กระแส Digitization ที่ เปลี่ยนรูปแบบ 

การติดต่อสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to 

Scale ไม่ เ ป็ น ไปตามทฤษฎีทาง เศรษฐศาสตร์  (3)  กระแส  Urbanization ที่ มี ผล ให้ วัฒนธรรม 

วิถีการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม รวมทั้ งการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสั งคม 

และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ท าให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นท าให้มีทั้งข้อดี

ข้อเสีย เชน่ อาจท าให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งขึน้ และอาจท าให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความปัจเจกมากขึ้น 

(5) กระแส Communization ท าให้เกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลังร่วมกันแก้ปัญหา หรือ

เ ผ ชิ ญ ปั ญ ห า ร่ ว ม กั น ม า ก ขึ้ น  ก ร ะ แ ส ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ดั ง ก ล่ า ว  ท า ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ เ ด็ น 

ที่ท้าทาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุข พลังงาน

และสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นนโยบายส าคัญของ

หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาชาติ ตามแผนกลยุทธ์ชาติ 20 ปี 

โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจนป์ระจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อ (1) เพื่อ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง

เท่าเทียม เป็นธรรม (3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 

2560) นอกจากนี้กระแสสังคมโลกทางการศึกษายิ่งท าให้เกิดการกระจายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน

แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศนว์่า “คนไทยทุกคนได้รับการศกึษาและเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ (กอง

นโยบายและแผน 2560) 

 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
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 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ และยุทธศาสตรช์าติ  

 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้และคุณธรรม จรยิธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ

ผนึกก าลังมุง่สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มรีายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ

ลดลง 

 แผนการศึกษาแหง่ชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

 1) เป้าหมายด้านผูเ้รียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

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

 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศกึษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก

ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตาม

จุดมุง่หมาย 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 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนา

การศึกษาระยะยาว โดยมีเจตนารมณ์และเป้าหมายในการพัฒนาด้านการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

University 4.0 นั่นหมายความว่า อุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้พัฒนาและน าประเทศ รวมถึงเป็นผู้สร้างปัญญา

ให้กับสังคม และต้องเป็นศูนย์กลางรวมความรู้ น าความรูไ้ปเป็นต้นทุนทางสังคมที่ก่อใหเ้กิดนวัตกรรม วิจัย 

และความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาการให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบริบทที่เป็นปัจจุบัน 
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ที่มา: สุเมธ แย้มนุ่น. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 ปี, 

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

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

 

2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะศิลปศาสตร์ 

 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนงานวิชาการที่ได้ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลารวม 23 ปี 

นับตั้ งแต่มีการก่อตั้ ง เป็นครั้ งแรกในชื่อกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์  ต่อมาเป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

และคณะศิลปศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งจัดการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาฝร่ังเศส และภาษาอังกฤษ และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศกึษาทั่วไปทางภาษาและ

รายวิชาบริการในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 สถานภาพด้านบุคลากรและศักยภาพ 

 บุคลากรของคณะศลิปศาสตร์ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการจ านวน 105 คน แบ่งเป็นบุคลากร

ชาวไทย 100 คนและบุคลากรชาวต่างประเทศจ านวน 5 คน และบุคลากรสายสนับสนุนรวม 15 คน จ้าง

ด้วยเงนิรายได้คณะฯ 3 คน (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2563) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการคณะศลิปศาสตร์ 
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ภาพท่ี 2.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะศลิปศาสตร์ 

 

 ในด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 5  คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการรวม 105 คน 

ประกอบด้วยอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 28 อาจารย์ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยละ 8 

อาจารย์ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ร้อยละ 4 และอาจารย์ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ร้อยละ 2 (ต าแหน่ง

ผูม้ีความรูค้วามสามารถพิเศษ) มีสัดสว่นของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทต่อปริญญาเอกเท่ากับ 3:1 โดย

มีรายละเอียดดังตารางตอ่ไปนี้ 
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ตารางที่ 2.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 105 คน  

สาขาวิชา 
จ านวนบุคลากร คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ท างาน เรียนต่อ รวม ป.ตร ี 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 9 2 1 1 0 0 0 

2 ภาษาญี่ปุ่น 8 0 8 2 5 0 1 0 0 0 0 

3 ภาษาไทย 20 3 23 0 10 6 1 3 1 1 1 

4 ภาษาฝร่ังเศส 7 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 

5 ภาษาอังกฤษ 49 5 54 1 32 14 2 4 0 1 0 

รวม 96 9 105 3 61 24 5 8 1 2 1 

ข้อมูล: (หนว่ยการเจ้าหนา้ที่ คณะศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563) 

 

การเรียนการสอน หลักสูตรที่เปิดสอนและศักยภาพด้านวิชาการ 

 การจัดการเรียนการสอนในคณะศิลปศาสตร์มีหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันกับสถาบันการศึกษาใน

ภูมิภาคเดียวกัน 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 ระดับ

ปริญญาตรี 5 หลักสูตร รวมมีนิสิต 1,264 คน ระดับบัณฑิตศึกษา คือ ปริญญาโท 3 หลักสูตร มีนิสิตรวม 

22 คน และปริญญาเอก 3 หลักสูตร มีนิสติรวม 51 คน มีจ านวนและคุณวุฒิของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร

ครบตามเกณฑ์ 

 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนนิสิตคณะศิลปศาสตร์  

ล าดับ หลักสูตร นิสิตปัจจุบัน 

1 ศศ.บ. ภาษาจนี  317 

2 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น  256 

3 ศศ.บ. ภาษาไทย  91 

4 ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส  22 

5 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  578 

6 ศศ.บ. ภาษาจนีและภาษาอังกฤษ 72 

7 ศศ.บ. ฝร่ังเศสและอังกฤษ 21 

8 ศศ.ม. ภาษาไทย  6 

9 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ  15 

10 ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์  1 

11 ศศ.ด. ภาษาไทย  25 

12 ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ  19 

13 ศศ.ด. ภาษาศาสตรป์ระยุกต์  4 

ที่มา: ข้อมูลจากระบบ reg.up.ac.th (วันที่ 26 สิงหาคม 2563) 

 

ในระดับบัณฑิตศึกษาพบว่าจ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้ารับนิสิตเช่นกัน ซึ่งสามารถเกิดได้จาก

หลายสาเหตุ เชน่ สถาบันการศึกษาอื่นในภูมิภาคเดียวกันมีหลักสูตรใกล้เคียงกัน จ านวนผูป้ระสงค์ที่จะเข้า

ศกึษาในพืน้ที่ได้ทยอยเข้าศกึษากันตลอดทุกปี จนเหลือจ านวนผูท้ี่ยังไม่ได้ศกึษาต่อจ านวนน้อย เป็นต้น 

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมายของยอดรับนิสิต พบว่า มี 2 หลักสูตรที่มีจ านวนนิสิตไม่

เป็นไปตามเป้ารับนิสิตที่ก าหนดไว้ คือ หลักสูตรภาษาไทย และภาษาฝร่ังเศส แตม่ีการแก้ปัญหาโดยการรับ

นิสิตในหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ทั้งนี้ ได้มีการเปิดหลักสูตรแบบควบ 2 ปริญญาในหลักสูตรอื่นเพื่อ
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ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น หลักสูตรควบภาษาจีนและแพทย์แผนจีน ภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและการศึกษา ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและการศึกษา และ

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแสดงจ านวนนิสติรวมทุกช้ันปีดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนนิสิตในหลักสูตรควบ 2 ปริญญา 

ล าดับ หลักสูตร นิสิตปัจจุบัน 

1 ศศ.บ. ภาษาจนีและภาษาอังกฤษ 72 

2 ศศ.บ. ฝร่ังเศสและอังกฤษ 21 

 

 ด้านการวจิัย 

 บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่อายุน้อยและภาระงานสอนมากจึงยังขาดประสบการณ์ในการ

แสวงหาทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้มกีารกระตุน้และส่งเสริมการท าวจิัยของอาจารย์

โดยการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนการท าวิจัย การฝึกอบรม ระบบพี่เลี้ยง ท าให้มีแนวโน้ ม

ยอดรายรับทุนวิจัยที่เพิ่มขึ้น คณะฯ มีเครอืข่ายวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรท์ี่ได้จัดท า MOU ร่วมกัน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมในสถาบันเครือข่าย

ที่มกีิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุกปี 

 ด้านการบรกิารวชิาการ 

 คณะศิลปศาสตร์มีระบบและกลไกของการบริการวิชาการรว่มกับชุมชนภายนอก โดยกิจกรรมส่วน

ใหญ่เป็นการบริการวิชาการแบบไม่แสวงหารายได้และเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและการบูร

ณาการพันธกิจ คณะฯ มีพื้นที่การให้บริการวิชาการที่ชัดเจนและก่อเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม การ

แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่อง อาทิ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบตตี้

ดูเมน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสและท าให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีผลงานที่เป็นรูปธรรม แต่สัดส่วนของ

คณาจารย์ในคณะยังมีจ านวนน้อยที่จะเข้ามามีส่วนรว่มในพันธกิจเหล่านี้ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและชุมชน     

 คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและ

ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  มีกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามโดยการมีส่วนร่วมของนิสิตและ

บุคลากรในคณะ เช่น ประเพณีรดน้ าด าหัว ลอยกระทง และมีโครงการประจ าปีที่บูรณาการการท านุบ ารุง
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ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนที่มีความโดดเด่น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐสนับสนุนการสบืสารประเพณีที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 

 

2.3 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิง

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก ศูนย์ และหน่วยงาน ที่จะสามารถตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์เพื่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับปี พ.ศ.2564-2570 โดยจุดแข็ง หมายถึง ข้อได้เปรียบหรือสว่นที่เข้มแข็ง

ของทรัพยากรด้านต่างๆ ภายในองค์กร และจุดอ่อน หมายถึง ข้อจ ากัด หรอืข้อดอ้ยต่าง ๆ ภายในองค์กร  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย

แวดล้อมภายนอกที่มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก ศูนย์ และหน่วยงาน ต้องเผชิญ โดยมีผลกระทบทั้งด้านบวก

และด้านลบต่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับปี พ.ศ. 2564 - 

2570 โดยโอกาส หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลต่อ

การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในแผนกลยุทธ์ฯ และอุปสรรค หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิด

จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเป็นปัญหาและอุปสรรค ที่จะท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ในแผนกลยุทธ์ฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก ศูนย์ และหนว่ยงาน สามารถใช้ประโยชน์จาก

โอกาส และสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคออกไปได้ 

 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT)  

การวิเคราะห์ SWOT ของคณะศิลปศาสตร์ พบว่า คณะฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งท าให้บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ จ าเป็นต้องปรับตัว 

เพื่อปฏิบัติพันธกิจในด้านต่าง ๆ ทั้ง การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ให้ตรงกับความตอ้งการและสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

  



20 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

 

2.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีการเปิดหลักสูตรเดี่ยวและหลักสูตรคู่ขนาน 

2. มีบุคลากรเจ้าของภาษาในการจัดการเรียนการ

สอน 

3. มีการสร้างความร่วมมือกับหนว่ยงานทั้งในและ

ต่างประเทศในการผลติบัณฑติ 

4. มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและ

บัณฑติศกึษาที่มกีารรับนิสิตอย่างตอ่เนื่อง 

1. อาจารย์มีภาระการสอนมาก 

2. ผูเ้รียนยังขาดทักษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. หลักสูตร องค์ความรูแ้ละทักษะทางภาษายังเป็น

ที่ตอ้งการและ สามารถเชื่อมศาสตร์อื่นได้ (เช่น 

ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์, 

ภาษาต่างประเทศเพื่อผู้ประกอบการ e-

commerce)  

2. ผูเ้รียนภาษายังให้ความส าคัญกับผูส้อนในช้ัน

เรียนเพื่อการอภปิราย ซักถามและการมี

ปฏิสัมพันธ์ 

3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการจัดท าสื่อ

ออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้กับ

บุคลากร 

1. นิสติมทีางเลือกในการเข้าศกึษาในสาขาวิชา

เดียวกันในสถาบันอื่นในภูมิภาคเดียวกัน 

2. จ านวนของผูเ้ข้าศกึษามีจ านวนลดน้อยลง

เนื่องจากแนวโน้มที่ลดลงของจ านวนประชากร 

3. ช่องทางการศึกษาในหลักสูตรออนไลน์จาก

มหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก ตลอดจนสื่อการเรียนรู้

ออนไลน์และแอพพลิเคชั่นฝึกภาษาต่าง ๆ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีเครอืข่ายวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

2. มีการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อการพัฒนา

งานวิจัยของบุคลากร 

1. อาจารย์มีภาระการสอนมาก 

2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยยังมีจ านวนน้อย 

3. การขอทุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอกยังมี

จ านวนน้อย 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายของจังหวัดพะเยาให้ความส าคัญกับ

การรว่มมอืกับคณะและมหาวิทยาลัย 

2. มีความรว่มมอืด้านการผลิตบัณฑิตกับ

หนว่ยงานทั้งในและต่างประเทศที่สามารถน ามาต่อ

ยอดความร่วมมอืทางวิจัยได้ 

1. โจทย์วิจัยยังไม่เป็นที่ต้องการของสังคมเมื่อ

เทียบกับศาสตร์ทางการศกึษา วทิยาศาสตร์

เทคโนโลยีและวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชุน สังคม และประเทศ  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อการบริการ

วิชาการ 

2. มีการบูรณาการบริการวิชาการ วจิัยและการ

เรียนการเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับอย่าง

ต่อเนื่อง 

3. มีทิศทางในการบริการวิชาการที่ชัดเจน 

4. มีการบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมายอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

5. มีศูนย์ภาษา คณะศลิปศาสตร์ที่เป็นแหล่ง

ให้บริการวิชาการทางภาษา  

1. ยังไม่สามารถบูรณาการบริการวิชาการกับวิจัย

เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มคีุณภาพสูงเพื่อการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ที่ตัง้ของศูนย์ภาษาห่างไกลจากชุมชนเมือง 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. องค์ความรูแ้ละทักษะทางภาษายังเป็นที่ต้องการ

ของชุมชน   

1. ที่ตัง้ของศูนย์ภาษาหา่งไกลจากชุมชนเมือง 
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2. นโยบายของจังหวัดพะเยาให้ความส าคัญกับ

การรว่มมอืกับคณะและมหาวิทยาลัย 

3. การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุท าให้เกิดช่องทางการ

ให้บริการทางภาษา (เช่น การฝึกอบรม

ภาษาต่างประเทศให้กับพยาบาลผูสู้งอายุเพื่อเพิ่ม

ค่าตอบแทนในการไปท างานต่างประเทศ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

2. คณะมีผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติ  

3. ศาสตรท์างภาษาไทย ภาษาล้านนา และคติชน

วิทยามีความสอดคล้องกับพันธกิจ 

 

1. บุคลากรขาดความเข้าใจในการบูรณาการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพันธกิจอื่น 

2. การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการยัง

ขาดการขยายผล 

3. ยังไม่เกิดผลงานการบูรณาการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมกับการวิจัยที่ก่อให้เกิดงานวิจัย

คุณภาพสูงเพื่อการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ

ได้ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายของจังหวัดพะเยาให้ความส าคัญกับ

การรว่มมอืกับคณะและมหาวิทยาลัย 

 

1. นโยบายการจากแหล่งทุนยังไม่ค่อยให้

ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องกับภาษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มศีูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตรใ์ห้บริการทาง

ภาษา จัดศูนย์สอบวัดระดับทางภาษาต่าง ๆ 

(TOEIC, HSK) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการสอบวัด

ระดับทางภาษา หลักสูตรภาษาเพื่อการพัฒนา

วิชาชีพ  

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. สรา้งเครือข่ายความรว่มมอืและพัฒนาหลักสูตร 

เพื่อพัฒนาคณะให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

2. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูด้้านภาษาอังกฤษ

ตามมาตรฐานสากล 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

มีระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพและมีธรร

มาภบิาลดังนี ้ 

1. ระบบบริหารยุทธศาสตร์  

2. ระบบบริหารความเสี่ยง  

3. ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชงิบริหาร  

4. ระบบจัดการความรูใ้นคณะ  

5. เป็นส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

และสุขภาวะที่ดี 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล  

2. พัฒนาการสื่อสารองคก์รและกิจกรรมสัมพันธ์

กับเครือขา่ยศิษย์เก่า 

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and 

Clean University)   
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บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570  

 

1.1 โครงร่างองค์กร 
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 (1) แนวทางการบริการจัดการคณะศิลปศาสตร์ 

ในการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์ต้องยึดหลักการท างานที่ถูกต้องตามกฏระเบียบ 

ควบคู่ไปกับหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรม และหลักการกระจายอ านาจ

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน จงึมแีนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

1.1 การกระจายอ านาจในการบริหารงานระดับคณะและหลักสูตร ประกอบด้วย  

1.2 การแต่งตั้งผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

ด้านการบริหาร  

1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการระดับคณะเพื่อช่วยปฏิบัติงานในแต่ละด้าน 

เชน่ การบริหารวิชาการ การพัฒนานิสติ การวิจัย การบริการวิชาการ  

1.4 การบริหารหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรและผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

1.5 ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  

1.6 การกระจายอ านาจในการสั่งการของผู้บริหารในระดับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีจะ

ส่งผลใหเ้กิดความคล่องตัวในการสั่งการและตัดสนิใจในการด าเนินงาน  

1.7 การกระจายอ านาจในการบริหาร ประกอบด้วย ภาระหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและ

อ านาจในการตัดสินใจในขอบเขตที่ก าหนด การปฏิบัติงานแทนกันในกรณีผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้   

1.8 การก าหนดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การมอบหมายงาน การ

ก าหนดสายบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก ากับ ติดตาม การรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามที่ก าหนด 

จากแนวทางการบริหารจัดการดังกล่าว หลักส าคัญที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถที่จะสร้างความมั่นคงและบรรลุพันธกิจของสถาบันท่ามกลางสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจตลอดจนอุปสรรค การแขง่ขันและความท้าทายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้ คอืความ

เชื่อมั่น ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตที่มีต่อคณะฯ ซึ่งถือเป็นภารกิจส าคัญใน

การน าองค์กรของคณบดีคณะศลิปศาสตร์ 

(2) ปรัชญา (Philosophy) 

“ด ารงชีวติด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญาชีว ีเสฏฐชวีี นาม” 

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

 

 (3) ปณธิาน (Determination) 



26 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 

 

 (4) วิสัยทัศน์ (Vision) 

“พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” 

“คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูร้่วมกันด้วยศาสตร์ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ เชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรม สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และด ารงตน

ด้วยวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา” 

 

 (5) พันธกิจ (Mission) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ . 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้

มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน ท าการวิจัย 

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการ

เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องด าเนินพันธกิจ

ในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐานจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณา

การ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงด าเนินพันธกิจซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

และการด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562-

2565  

 

3.2 นโยบายการพัฒนาคณะศิลปะศาสตร์ประกอบด้วย 5 ด้าน  ดังน้ี 

นโยบายด้านที่ 1 การผลิตบัณฑติและหลักสูตร: มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มี

ความรู้คู่คุณธรรม ตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

 พัฒนาการผลิตต าราและสื่อประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์  

 พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบสารสนเทศ และการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีแบบ

ผสมผสาน 

 จัดให้มีและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกของคณะฯ เช่น พื้นที่กิจกรรมนิสิต Language Corner ที่

ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนิสติ  
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ระดับปริญญาตรี 

 เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและจูงใจนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาเข้าศึกษาต่อในคณะ

ศิลปศาสตร์ผ่านกระบวนการเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนิสิตโครงการพิเศษ การท า MOU 

กับโรงเรียนในพืน้ที่ 

 ส่งเสริมอัตลักษณ์นสิิตผ่านกิจกรรมพัฒนานิสติที่เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

              องค์ความรูแ้ละทักษะภาษาของวิชาเอก  

              ทักษะภาษาอื่นจากกลุ่มวชิาโท (ภาษาไทย ภาษาจนี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอังกฤษ) 

              ทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมจรยิธรรมและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

              ทักษะเพื่อการอาชีพเบื้องต้น (การเป็นผู้ประกอบการ การขาย มัคคุเทศก์ การจัดท าเว็บไซต์

ดว้ยโปรแกรม  

                 ส าเร็จรูปและการบัญช(ีด้วยการฝึกอบรมระยะสั้น) 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

อาทิ ระบบ credit bank การรองรับผู้เรยีนต่อจากระดับอาชีวศกึษา 

 ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศทั้งในด้านการผลิต

บัณฑติและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น

และรองรับบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่สามารถบูรณาการ

กับศาสตร์ภาษาจนี ภาษาญี่ปุ่นและฝร่ังเศสเพื่อตอ่ยอดงานวจิัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 เน้นการพัฒนาความรู้เพื่อการวิจัยในระดับที่สูงขึ้นของกลุ่มบุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ

และเอกชน  

 ส่งเสริมและการสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในด้านโอกาสการเผยแพร่ผลงาน 

องค์ความรูเ้ชงินวัตกรรมและเครือขา่ยการท าวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

 

นโยบายด้านที่ 2 การวิจัย: มุ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและวิชาการด้วยศาสตร์ทางภาษาและการบูร

ณาการ 

 ส่งเสริมให้หน่วยวิจัยของคณะฯ สร้างแนวทางและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม

ของบุคลากรเพื่อท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (mentor) ให้กับคณาจารย์และเพิ่มพูนความรู้ให้กับนิสิตระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา โดยแบ่ง กลุ่มพัฒนางานวิจัยของบุคลากร ดังนี้ 
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                กลุ่มเตรียมความพร้อมดา้นการวิจัย (การวิจัย การจัดท าขอ้เสนอรับทุน การประชาสัมพันธ์

แหลง่ทุน) 

                กลุ่มวจิัยของนสิิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา 

                กลุ่มวิจัยสถาบัน (บุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหารเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนางาน

ประจ า) 

                กลุ่มวจิัยในช้ันเรยีนคุณภาพสูงและการตีพมิพ์เผยแพร ่(ส าหรับคณาจารย์ที่มีภาระงานสอน

มากและผู้สนใจ) 

                กลุ่มวจิัยองค์ความรูเ้พื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ  

                กลุ่มสร้างงานวิจัยบูรณาการศาสตร์/ พันธกิจ สนองนโยบายประเทศ และการสร้าง

นวัตกรรม 

 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือดา้นงานวิจัยในระดับนานาชาติ  

 สร้างขวัญและก าลังใจส าหรับบุคลากรที่มงีานวิจัยในระดับนานาชาติ 

 

นโยบายด้านที่ 3 การบริการวิชาการแบบแบบแสวงหารายได้และไม่แสวงหารายได้ 

 การพัฒนาศูนย์ภาษาเพื่อตอบสนองนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

นโยบายด้านที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บูรณาการ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

 ส่งเสริมการด าเนินการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงาน

บริการวิชาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเน้นการบูรณาการพันธกิจแบบไม่แสวงหารายได้ 

 ส่งเสริมการด าเนินการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการแสวงหารายได้

อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ในกิจกรรมการให้บริการทางภาษา อาทิ จัดศูนย์สอบวัดระดับทางภาษา

ต่างๆ (TOEIC, HSK) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการสอบวัดระดับทางภาษา  หลักสูตรภาษาเพื่อการพัฒนา

วิชาชีพ  

 พัฒนาและปรับปรุงระบบการเป็นศูนย์บริการตรวจ แปล ขัดเกลาภาษา จัดหาล่าม ให้ค าปรึกษาด้าน

กิจกรรมทางภาษาให้กับบุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

 ส่งเสริมการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและการบูรณาการองค์ความรูท้างภาษาและคติชนวิทยา 

 การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูล สร้างคลังข้อมูลท้องถิ่นและคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการ

เผยแพร ่
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 สร้างเครือขา่ยและรว่มมอืมหาวิทยาลัยพะเยา หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน 

 

นโยบายด้านที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 บริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยธรรมาภิบาล 

โดยเน้นประเด็นดังต่อไปนี ้

            การบริหารยุทธศาสตร์ 

            การบริหารความเสี่ยง 

           ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชงิบริหาร 

            การจัดการความรูใ้นคณะ 

 ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมคุณภาพและสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันเพื่อให้บุคลากรเห็นคุณค่าของตนเองใน

ฐานะก าลังส าคัญขององค์กรที่มีคุณภาพและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการร่วม

เสนอทางออก โดยจะเนน้หลัก 3 อ. ดังตอ่ไปนี้ 

               อดทน คอืการอดทนต่อภาระรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตนและส่วนรวม 

               อุทิศ คอืการทุ่มเทเสียสละเพื่อการสรา้งประโยชนต์่อผู้อื่นในฐานะบุคลากรทางการศกึษา  

               อิสระ คือไม่ถูกครอบง าด้วยอวิชชา ต้องเป็นผู้รู้จริง และมีอิสระเสรีภาพในการคิดและ

แสดงออกที่เหมาะสม 

 เพิ่มจ านวนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในคณะ ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 12 โดยมีเป้าหมาย

ที่รอ้ยละ 30 ภายใน 4 ปี  

 เพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกในอาจารย์ประจ า ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 28 โดยมีเป้าหมายที่ร้อยละ 50 

ภายใน 4 ปี 

 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนางาน เช่น การเข้าสู่ต าแหน่งเช่ียวชาญ/

ช านาญการ การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การท าวิจัยสถาบันพร้อม

งบประมาณสนับสนุน 

 ก าหนดและจัดท าเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากรของคณะฯ ทุกระดับตามศักยภาพ ส าหรับ

ใช้ในการพัฒนางานและการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสและการให้ข้อมูล

ป้อนกลับและเพื่อการพัฒนา 

 พัฒนากระบวนการสื่อสารภายในคณะให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความ

คิดเห็นผ่านช่องทางตา่งๆ 
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 สร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ การยกย่อง การให้เกียรติ ขวัญและก าลังใจ 

ร่วมกันในวาระส าคัญต่าง ๆ สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างานเพื่อก่อให้เกิดพลังในการท างานและ

ความสามัคคีภายในคณะ 

 สนับสนุนนโยบายส านักงานสีเขียวเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อม (ตามแผนอุดมศึกษา 15 ปี 

อุดมศกึษาต้องสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 (6) เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 (7) อตัลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

 อัตลักษณ์ทั่วไป: มสีุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

 

(8) แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลจึงได้ก าหนดกลไกและการขับเคลื่อนไว้ดังนี้  

 7.1 การก าหนดอ านาจหน้าที่และผูร้ับผิดชอบในด้านการสนับสนุน ก ากับ ตดิตาม และรายงาน

ผล การน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยเน้นการมีสว่นร่วมของทุกฝ่ายในคณะฯ 

 7.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการประสานความร่วมมือกับบุคลากรในทุกระดับ 

เพื่อร่วมก าหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณและผูร้ับผิดชอบให้มคีวามสอดคล้องและ

ตอบสนองเป้าหมายตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

 7.3 ถ่ายทอดนโยบาย แผนปฏิบัติการ และเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุก

ระดับ  

 7.4 การตดิตามและประเมินผล 

 7.4.1 ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย โดยเสนอผลการติดตามในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

7.4.2 เผยแพร่การรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายผ่านทางช่องทางเอกสาร  

การประชุมและสื่อเทคโนโลยี  

7.4.3 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการประจ าปี  
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7.4.4 การใช้ระบบประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการติดตามผล

และประเมินผลการด าเนินงานของคณะฯ  
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3.3 แผนการรับนิสิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2567  

ตารางที่ 3.3.1 แผนการรับนสิิตระดับปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศกึษา (ป.โท/ป.เอก) 

จ านวน : คน 

ล าดับ หลักสูตร  
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนสิิต 

64 65 66 67 68 69 70 

1 ศศ.บ. ภาษาจีน  317 70 70 70 70 70 70 70 

2 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น  256 60 60 60 60 60 60 60 

3 ศศ.บ. ภาษาไทย  91 40 40 40 40 40 40 40 

4 ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส  22 30 30 30 30 30 30 30 

5 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  578 100 100 100 100 100 100 100 

6 
ศศ.บ. ภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษ 
72 30 30 30 30 30 30 30 

7 
ศศ.บ. ฝร่ังเศสและ

อังกฤษ 
21 30 30 30 30 30 30 30 

8 ศศ.ม. ภาษาไทย  6 ก10/ ข15 ก10/ ข15 ก10/ ข15 ก10/ ข15 ก10/ ข15 ก10/ ข15 ก10/ ข15 

9 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ  15 
ก1=5/ 

ก2=10/ 

ข=20 

ก1=5/ 

ก2=10/ 

ข=20 

ก1=5/ 

ก2=10/ 

ข=20 

ก1=5/ 

ก2=10/ 

ข=20 

ก1=5/ 

ก2=10/ 

ข=20 

ก1=5/ 

ก2=10/ 

ข=20 

ก1=5/ 

ก2=10/ 

ข=20 

10 
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์

ประยุกต ์ 
1 5 5 5 5 5 5 5 

11 ศศ.ด. ภาษาไทย  25 5 5 5 5 5 5 5 

12 ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ  19 10 10 10 10 10 10 10 

13 
ศศ.ด. ภาษาศาสตร์

ประยุกต ์ 
4 5 5 5 5 5 5 5 
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ตารางที่ 3.3.2  จ านวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 -2570    

สาขาวิชา 
จ านวนบุคลากร คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ท างาน เรียนต่อ รวม ป.ตร ี 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 9 2 1 1 0 0 0 

2 ภาษาญี่ปุ่น 8 0 8 2 5 0 1 0 0 0 0 

3 ภาษาไทย 20 3 23 0 10 6 1 3 1 1 1 

4 ภาษาฝร่ังเศส 7 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 

5 ภาษาอังกฤษ 49 5 54 1 32 14 2 4 0 1 0 

รวม 96 9 105 3 61 24 5 8 1 2 1 

ข้อมูล: (หน่วยการเจ้าหนา้ที่ คณะศลิปศาสตร์ ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2563) 

 

ตารางที่ 3.3.3  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงปกีารศึกษา 2564 -2570    จ านวน : 15 คน 

ต าแหน่ง 

วุฒิ

การศึกษา 
ก าลัง

ศึกษาต่อ 

ป.โท 

ก าลัง

ศึกษาต่อ 

ป.เอก 

พนักงาน 

(ม.) 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
รวม 

ป.ตรี ป.โท 

1. เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป 
 1    1  1 

2. นักวเิคราะห์นโยบายและ

แผน 
2  1  1  1 2 

3. นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 1    1   1 

4. นักวชิาการเงินและบัญช ี 2    1  1 2 

5. นักวิชาการพัสดุ  1   1   1 

6. นักกิจการนักศกึษา  1   1   1 

7. นักวิชาการโสตทัศน

ศกึษา 
 1   1   1 

8. นักวิชาการศึกษา 3 2   5   5 

9. บุคลากร  1   1   1 

รวมบุคลากร 8 7 1 0 12 1 2 15 

ข้อมูล: (หน่วยการเจ้าหนา้ที่ คณะศลิปศาสตร์ ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2563)  
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3.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 - 2570 

 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. บัณฑติมคีุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

ตามศักยภาพ 

  (1.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. ให้โอกาส สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีิต (Life Long Learning) 

2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning) และทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

4. พัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา UP – Professional 

Standard Frameworks (UP-PSF) 

5. ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นเครื่องมใืนการพัฒนาการด าเนินการหลักสูตร 

6. พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกา ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

7. นิสติมคีุณภาพชวีิตตามศักยภาพ (Wellness and Happiness)  

  (1.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิต บริการ ชุมชนและสังคม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

2. อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Happiness & Wellness) 

  (1.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. ก าลังคนมีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษ ะความเป็น

ผูป้ระกอบการหรือนักนวัตกร และมีความสามารถด้าน Community Change Agent 

2. มีระบบและกลไกในการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นสิิตที่มปีัญหาสุขภาพจิตในทุกระดับ  
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(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  

ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs  and Targets) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัดหลัก 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผดิชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 บัณฑิตมีงานท า ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 

1. โครงการสรา้งเสรมิคุณลักษณะตาม

สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

2. โครงการสรา้งระบบและกลไกในการ

สรา้งเครือข่ายศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ 

3. โครงการส ารวจภาวะการมงีานท า

บัณฑิตคณะศิลปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต/รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิขาการ 

1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้ 
ระดับคะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

1. โครงการเก็บข้อมูลป้อนกลับส าหรับ

การพัฒนามาตรฐานหลกัสูตร 

2. โครงการ Pre-U คณะศิลปศาสตร ์

3. โครงการ พัฒนาองค์ความรูเ้ชิง

วิชาการสู่ตลาดแรงงาน 4.0 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่ายวิชาการ/ประธาน

หลักสูตร 

1.3 นวัตกรรมของนิสิต 

(Innovations in force) 

อัตราส่วน: 

จ านวนนิสิต 
1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 

1. โครงการน าเสนอผลงานการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตัวเองในระดับบัณฑิตศกึษา 

2. โครงพัฒนานิสิตในระดับบัณฑิตศกึษา 

3. โครงการสหกิจศกึษา  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่ายวิชาการ 

1.4 บัณฑิตผูป้ระกอบการ ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 
1. โครงการหลกัสูตรระยะสั้นทางภาษา 

2. โครงการประชาสัมพันธห์ลักสตูร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่ายวิชาการ 

1.5 ก าลงัคนที่ผลิตเพื่อ

ตอบสนองต่อนโยบายส าคัญ

และเร่งด่วนของประเทศ  

จ านวน

หลักสูตร 

(Non-

degree) 

1 1 1 1 1 1 1 1. โครงการหลกัสูตรระยะสั้นทางภาษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัดหลัก 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผดิชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 นิสิตได้รับการพัฒนาอัต

ลักษณน์ิสิต ม.พ. 

(บุคลิกภาพ สุนทรยีภาพ 

สุขภาพ) ทุกคนทกุด้าน 

ร้อยละ 80 80 80 85 

85 

 

 

 

85 85 

1. โครงการ UP Freshmen Day (กีฬาน้อง

ใหม่) 

2. โครงการ UP Freshmen Night 

(ประกวดดาว-เดือน มหาวทิยาลัย) 

3. โครงการประกวดดาว-เดือน คณะ

ศิลปศาสตร์  

4. โครงการประชุมเชียร์คณะศิลปศาสตร์ 

5. โครงการรับน้องใหมค่ณะศิลปศาสตร์ 

6. โครงการเพชรภาษาไทย 

7. โครงการ English Academic Day 

8. โครงการฝร่ังเศสวิชาการ 

9. โครงการภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส 

10. โครงการจีนวชิาการ 

11. โครงการวัฒนธรรมญี่ปุ่น (นิฮงไซ) 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต/

ประธานหลักสูตร 

2.2 นิสิตมีคุณภาพอัต

ลักษณ ์ม.พ. ในระดับด ี
ร้อยละ 80 80 80 85 85 85 85 

1. โครงการค่ายศิลป์ฯ อาสา คนท าด ี

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต

คณะศิลปศาสตร ์

3. โครงการน้องยนิดีพี่รับปริญญา 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต 

2.3 บัญฑิตมีคุณลักษณะ

ตามสมรรถนะของบัณฑิตใน

ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 80 80 85 85 85 85 

1. โครงการสรา้งเสรมิคุณลักษณะตาม

สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

2. โครงการปฐมนิเทศและปัจฉมินิเทศ

นิสิตฝึกงานสาขาวิชาภาษาไทย 

3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะ

วิชาเอกสาขาวิชาภาษาองักฤษส าหรับ 4 

ชั้นปี 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต/

ประธานหลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัดหลัก 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผดิชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ

วิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทยส าหรับ 4 ชั้น

ป ี

5. โครงการแนะแนวอาชีพส าหรับนิสติ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

6. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะ

วิชาเอกสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

7. โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ความเป็น

มืออาชีพ 

8. โครงการศึกษาดูงานดา้นธุรกิจการ

ท่องเที่ยว 

9. โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ

วิชาเอกสาขาวิชาภาษาจีน 

10. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปทีี่ 4 

11. โครงการแนะแนวเพื่อสัมมนาวิชาชีพ 

12. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะ

วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ส าหรับนิสิต 4 ชัน้ปี 

13. โครงการแนะแนวอาชีพ 
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(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  

ตัวชี้วัดรอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัดรอง 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผดิชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 ความรว่มมือในการผลิต

ก าลังคนระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน 

(Corporate Academy) 

จ านวน MOU 2 2 2 2 2 2 2 

1. โครงการประชาสัมพันธ์หลกัสูตร 

2. โครงประชุมผูป้กครองนิสติใหมค่ณะ

ศิลปศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่ายวิชาการ/ รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพนิสิต  

1.2 บัณฑิตมคีวามสามารถ

การใชภ้าษาอังกฤษอย่าง

น้อยในระดับเพื่อการสื่อสาร 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 

1. โครงการพัฒนาภาษานิสิตศิลปศาสตร ์ 

2. โครงการฝึกอบรมทางภาษา (TOEIC/ 

DynEd/ ภาษากัมภูชา)  

3. โครงการจัดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับระดับปรญิญาตรี  

4. โครงการจัดสอบความวดัความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศกึษา  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่ายวิชาการ/ ผอ. ศูนย์

ภาษา 

1.3 อาจารย์มีคุณภาพการ

สอนอย่างมืออาชีพ 
โครงการ 1 1 1 1 1 1 1 

1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และ

อบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF  

2. โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

3. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ

ของบุคลากรสายวชิาการ (การพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวชิาการ)  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่ายวิชาการ/ผอ. ศูนย์

ภาษา/ ประธานหลกัสูตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัดรอง 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผดิชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4. โครงการพัฒนาเอกสารและสื่อการ

สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพะเยา

ศึกษา 

5. โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา

ภาษาไทย 

6. โครงการพัฒนาอาจารย์สาขา

ภาษาอังกฤษ 

7. โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา

ภาษาฝร่ังเศส 

8. โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา

ภาษาจีน 

9. โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น 

1.4 ร้อยละของจ านวน

หลักสูตรที่มมีาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา และ

มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร 

(AUN-QA) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่ายวิชาการ 
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 (2.1) เป้าประสงค์ 

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 
                    

(2.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พฒันาบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 2. พัฒนาระบบการบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

  3. การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม 
 

 (2.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE Impact Ranking TOP 10    

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE World Ranking 2566      

3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก Scimago 2566 

  

 (2.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE Impact Ranking TOP 10    

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE World Ranking 2566      

3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก Scimago 2566 

1. จ านวนผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 5 บทความในปี 2564 

 2.  จ านวนนวัตกรรมเพื่อสังคม หรอื เชงิพาณิชย์ จ านวน 1 ชิน้ และอื่นๆ ในปี 2564  
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัดรอง 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 ผู้รับผดิชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 จ านวนผลงานวิจัยตีพมิพ์ 

(Publication) ที่ตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาต ิ 

บทความ 5 6 6 7 7 8 8 

1. โครงการ Workshop ขอทุนภายนอก 

2. โครงการจัดสรรทุนวิจัยงบรายไดค้ณะศิลปศาสตร ์

3. โครงการสรา้งเครือข่ายสมาชิก 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

2.2 จ านวนหน่วยวิจัยเพื่อความ

เป็นเลิศ  

(Unit of Excellence) 

หน่วย 1 2 2 2 3 3 3 
1. โครงการ Workshop ขอทุนภายนอก 

2. โครงการ Meeting พี่เลี้ยง 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

2.3 ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย ( 

Mentoring System ) 
ระบบ 1 1 2 2 2 2 2 1. โครงการ Meeting พี่เลี้ยง รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

2.4 จ านวนนวัตกรรม (เชิงสังคม/ 

พาณิชย์) 
ผลงาน 1 1 2 2 3 3 3 

1. โครงการ Workshop ขอทุนภายนอก 

2. โครงการจัดสรรทุนวิจัยงบรายไดค้ณะศิลปศาสตร ์

3. โครงการสรา้งเครือข่ายสมาชิก 

4. โครงการ Meeting พี่เลี้ยง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
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(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (3.1) เป้าประสงค์ 

  1. ชุมชนและสังคมมคีุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Life) 

 (3.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ (Learning Space) และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

2. น าความรูท้างวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน (Professional-

Community Engagement) 

3. บริการทางดา้นสุขภาพและสาธารณสุข (Community Health Care) 

 (3.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  

 (3.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. การบริการวิชาการจากสถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
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(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ตัวชี้วัดหลัก 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผดิชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 การบรกิารวิชาการเพื่อน า

องค์ความรูสู้่ชุมชน (Academic 

Service) 

ชุมชน 2 2 2 2 2 2 2 1. โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม  

1. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

บรกิารวิชาการ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัย/

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ 

3.2 การบรกิารวิชาการจากคณะ

ศิลปศาสตร์ 
โครงการ 1 1 1 1 1 1 1 

1. โครงการบรกิารด้านการแปล 

2. โครงการแปลเว็บไซต์ศูนย์ภาษา 

3. โครงการฝึกอบรมทางภาษา (ภาษา

กัมพูชา/ TOEIC/ DynEd)  

4. โครงการพัฒนาภาษานิสติศิลปศาสตร์ 

5. โครงการจัดสอบวัดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปรญิญา

ตรี  

6. โครงการจัดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศกึษา  

1. ผอ.ศูนย์ภาษา/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่ายวิชาการ 
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(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 

                     (4.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

   ความเป็นไทย และพัฒนาสูส่ากล (Thainess) 

2. การสรา้งสรรคเ์ชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 
                    

(4.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 

   สู่สากล 

 2. สรา้งความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย (Thainess) 

 3. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม  

                    (Cultural Enterprise) 
  

 (4.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

   ความเป็นไทย และพัฒนาสูส่ากล (Thainess) 

2. การสรา้งสรรคเ์ชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

 (4.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

   ความเป็นไทย และพัฒนาสูส่ากล (Thainess) 

2. การสรา้งสรรคเ์ชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

 

 



45 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570  

 

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  

ตัวชี้วัดหลัก 
หน่วยนับ 

ค่าเปา้หมาย โครงการในแผนปฏบิัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. อนุรักษณ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น สร้าง

เสรมิความเป็นไทย และพัฒนาสูส่ากล 

(Thainess)  

โครงการ 6 6 6 6 6 6 6 

1. โครงการประเพณีแฟ่ผ้าห่มพระธาตุ

จอมทอง 

2. โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์พระ

นาม 

3. โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ 

4. โครงการสุขสะหร๋ีปีใหม่เมือง และ

ท าบุญคณะศิลปศาสตร ์

5. โครงการท าบุญคณะศิลปศาสตร ์

6. โครงการถวายเทียนส่องธรรม 

รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

                     (5.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1.มหาวิทยาลัยพะเยามีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
                    

(5.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสากล เพื่อรองรับ

การก้าสู่นานาชาติ เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และส่งเสริม

ความรู ้ความเข้าใจ และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงขอ้มูล 

 2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ  
  

 (5.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

                              1) สร้างเครือข่ายความรว่มมือ (International Networking) กับสถาบันหรอืองค์กร

ในระดับสากล 

   2) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking)  

3) การจัดประชุมหรอืร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (Conferencing) 

 (5.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                              11) สร้างเครือข่ายความรว่มมือ (International Networking) กับสถาบันหรอืองค์กร

ในระดับสากล 

   2) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking)  

3) การจัดประชุมหรอืร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (Conferencing) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

ตัวชี้วัดหลัก 
หน่วยนับ 

ค่าเปา้หมาย โครงการในแผนปฏบิัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1 พัฒนาบุคลากรของคณะสูค่วาม

เป็นสากลในทุกมิติ  
โครงการ 1 1 1 1 1 1 1 

1. โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของบุคลากรสาย

วชิาการ (การพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการ) 

2. โครงการฝึกอบรมทางภาษา 

(ภาษากัมพูชา/ TOEIC/ DynEd)  

3. โครงการพัฒนาภาษานิสติศิลป

ศาสตร์ 

4. โครงการจัดสอบวัดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิตระดับ

ปริญญาตรี  

5. โครงการจัดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิตระดับ

บัณฑิตศกึษา  

ผอ.ศูนยภ์าษา 
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(6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

                   (6.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. บุคลากรมีคุณภาพ มทีัศนคติที่ดีและมีความภูมใิจในองค์กร 

                          2. มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ 

   โปร่งใสตรวจสอบได้     
                    

(6.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล 

 2.พัฒนาการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ 

 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ต้นทุนด าเนินการที่ดี 

 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคก์รใหม้ีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 5.พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and Clean University)  
  

 (6.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

                             1.มีระบบเทคโนโลยี Smart Operation ที่ทันสมัย และผลักดันมหาวิทยาลัยพะเยาสู่

การเป็น Smart University 

                             2. University Communication 

                             3. SDG 6,7,11,12,13,15  

   (6.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                               1.การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจ 

                                2. Corporate Communication Development 

                               3. ภูมิทัศน์สวยงาม และระบบสาธารณูปโภคที่ดีการสัญจรอย่างเป็นระบบ 

ปลอดภัย และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างประหยัด และพลังงานทดแทน ต้นแบบของ

ชุมชนของการพัฒนาคุณภาพชวีิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัดหลัก 
หน่วยนับ 

ค่าเปา้หมาย โครงการในแผนปฏบิัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1 มกีารสรา้งเครือข่ายศิษย์เก่าในทกุ

กลุ่มสาขา 

จ านวน

หลักสูตร 
5 8 11 11 11 11 11 

1. โครงการสรา้งระบบและกลไก

ในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 

คณะศิลปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนิสิต 

6.2 Green Office / UI Green / 

SDG 6,7,11,12,13,15 
ระดับ เข้าร่วม เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน 

1. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และ

ส านักงานสีเขียว 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร/ ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

6.3 Edpex 200 
จ านวนคร้ังที่

เข้าร่วม 
1 1 1 1 

1 

(EdPEx200) 

1 

(EdPEx200) 

1 

(EdPEx200) 

1. โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 



50 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570  

 

(6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัดรอง 
หน่วยนับ 

ค่าเปา้หมาย โครงการในแผนปฏบิัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1 Smart Manpower โครงการ 2 2 2 2 2 2 2 

1. โครงการพัฒนาบคุลากรสาย

สนับสนุน 

2. โครงการประชุมบุคลากร และการ

ประชาสัมพันธ์ภายในองคก์ร 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร/

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบรหิาร 

6.2 การพัฒนาระบบ Smart Operation / 

การพัฒนาคลงัข้อมลูกลาง Big Data / การ

พัฒนาระบบสารบรรณอเิล็คทรอนิกส์ 
ระบบ 1 1 1 1 1 1 1 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบรหิารจัดการและการ

ตัดสินใจ 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร/

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบรหิาร 

6.3 มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อร่วม

พัฒนามหาวทิยาลัย, รับการยกย่อง

,พัฒนาศักยภาพ 

ระบบ 1 1 1 1 1 1 1 

1. โครงการสรา้งระบบและกลไกใน

การสรา้งเครือข่ายศิษย์เก่า คณะศิลป

ศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

นิสิต 

6.4 ผลการประเมิน ITA ในระดับดีมาก 
ระดับ

คะแนน 
ด ี ด ี ด ี ด ี ดมีาก ดีมาก ดีมาก 1. โครงการบรหิารความเสี่ยง 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร/ 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบรหิาร 
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บทท่ี 4 

การประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

 

4.1 การประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

 

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้าง  

ความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567  

ตอ่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา  

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตรฯ์ ไปยังผูม้ีสว่นได้ส่วน

เสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

 (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรท์ี่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแตร่ะดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน

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

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 

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

 (3)  การติดตามประเมินผลการด า เนินงานเพื่อ ให้บรรลุตามเป้าหมายและตัว ชี้วัด 

ของแผนยุทธศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ (3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน     

ตั้งแตร่ะดับหัวหนา้ส่วนงาน ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  
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(3.3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

 (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ  

ในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

4.2  การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 4 ครั้ง  

ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 (1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567 นี้ ได้ก าหนดให้มีการ

เชื่อมโยงตัวบ่งช้ีของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จงึก าหนดให้มี

การตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 

 (2) การรายงานผล 

 (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจ าปี

งบประมาณ)  

 (2 .2 )  รายงานผลการใ ช้จ่ ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง 

และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

                      2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชกีลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                       3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570  

 

   (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อส านัก

งบประมาณ และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

 (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม

, เมษายน,กรกฎาคม, กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อส านัก

งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด                      

ที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ  

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานผลการด า เนินงานบูรณาการภาค  ส านักงานคณะกรรมการ                           

การอุดมศกึษา ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5) รายงานผลการด าเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

 (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น  ๆ ตามค าขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  

(เมษายน, กันยายน) 

****************************** 


