
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

 (Self-Assessment Report: SAR) 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

 

คณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลัยพะเยา  



 

P1. ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะที่ส าคัญขององค์กร 
ก สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 คณะศิลปศาสตร์ ในบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นส่วนงานวิชาการขนาดใหญ่มีจ านวนบุคลากรมาก
ที่สุดในมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งเป็นระยะเวลารวม 23 ปี ก่อตั้งเป็นครั้งแรกในพ.ศ. 2538 ชื่อเดิมคือกลุ่มวิชาศิลป
ศาสตร์ ต่อมาเป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจ านวน 11 หลักสูตร หลักสูตรคู่ขนาน
ภายในและภายนอกคณะจ านวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญาจ านวน 8 หลักสูตร และรับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาบริการด้านภาษาให้กับทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ และ
มีศูนย์ภาษาในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการทางภาษา 
 P1ก(1) หลักสูตร และบริการ 
ตาราง P1ก-1 หลักสูตรและบริการของคณะศิลปศาสตร์   

ด้าน หลักสูตรและการบริการ ลักษณะของหลักสูตรและการบริการ 
ด้านการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น (non-

degree) 
การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพและตอบโจทย์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวน 5 หลักสูตร  

การสร้างบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้และทักษะภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล พร้อมเพ่ิมทักษะที่
ส าคัญเพ่ือติดอาวุธในการการประกอบอาชีพ  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 6 หลักสูตร 

การสร้างบุคคลากรทางการศึกษาที่มีองค์ความรู้และทักษะ
ในระดับสูงในด้านภาษา โดยเน้นกระบวนการวิจัยและ
นวัตกรรม  

ด้านการวิจัย การพัฒนาบุคคลากรด้าน
การวิจัย 

1 การจัดกลุ่มและพัฒนานักวิจัยให้ตรงเป้าหมาย  
2 ระบบการพัฒนานักวิจัย (กระบวนการวิจัย การสนับสนุน
ทุนและการแสวงหาแหล่งทุน การตีพิมพ์เผยแพร่) 

ด้านบริการ
วิชาการ 

การบริการวิชาการแบบ
แสวงหารายได้  

การบริการวิชาการด้านภาษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (การแปล การให้บริการห้องปฏิบัติการภาษา และ 
การอบรมภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 

การบริการวิชาการแบบไม่
แสวงหารายได้ 

การบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษากับพันธกิจอ่ืนๆ (วิจัย 
การเรียนการสอน ท านุฯ) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 



P1ก(2) พันธกิจ วสิัยทัศน์ และค่านิยม 
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาภาษาสู่สากล และพัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ  
พันธกิจ (Mission) คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดพันธกิจการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1)  เตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้าน
ภาษาในระดับสากล 2) พัฒนาศักยภาพของงานวิจัยและนวัตกรรม 3) บูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการ
บริการวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน และท านุฯ 4) บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพ่ือก่อให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพ 

ค่านิยม (Value) คณะฯ ได้มีการทบทวนค่านิยมที่ตั้งไว้ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 จากเดิมคือ 
“มีจิตบริการ ช านาญภาษา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน” โดยในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้มีปรับเปลี่ยน
ค่านิยมเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยเปลี่ยนเป็น  “การด ารงตนด้วยวัฒนธรรม
คุณภาพ” ซึ่งหมายถึงการมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมคุณภาพบุคลากร กระบวนการท างาน และผลงาน  

สมรรถนะหลัก (Core competencies) ความเชี่ยวชาญทางภาษา การประยุกต์ใช้ และการบูรณาการ
ศาสตร์ทางภาษากับการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ รวมถึงการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
P1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 P1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 ในปีงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 121 คน โดยจ าแนกตามคุณวุฒิ
การศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ ตามตาราง OP.1ก(2) และ OP.1ก(3) 
ตาราง OP.1ก(2) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  
ประเภท
บุคลากร 

คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ รวม 
 ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผศ. 

(ป.โท) 
ผศ. 

(ป.เอก) 
รศ. 

(ป.โท) 
รศ. 

(ป.เอก) 
ศ. 

(ป.เอก) 
สายวิชาการ 2 60 27 5 8 1 2 0 105 
สายสนับสนุน 9 7 - - - - - - 16 

รวม 12 67 24 5 8 1 2 1 121 
 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564)  

 บุคลากรสายวิชาการของคณะแบ่งเป็น 5 สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น
และภาษาอังกฤษ มีประธานหลักสูตรก ากับดูแลและรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา และจัดกิจกรรมของศูนย์ภาษา นอกจากนี้  บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ยังมีหน้าที่จัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาบริการทางภาษาให้แก่ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย มีการจ าแนกบุคลากร
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนซึ่งแบ่งเป็น 4 งาน คืองานบริหารทั่วไป งานแผนงาน 
งานวิชาการ และงานปฏิบัติการและบริการทางภาษา (ศูนย์ภาษา) มีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับคณะที่



แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อแผนพัฒนาบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้บรรลุพันธกิจของคณะฯ โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมคุณภาพ ปัจจัยที่สร้างความผูกพันของ
บุคลากรเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ส าหรับกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้แก่ หน้าที่
ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพ เงินเดือน การได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการพัฒนา
ตนเอง แรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานตามสายงาน ระบบการให้ขวัญก าลังใจเมื่อประสบความส าเร็จ รวมถึง 
สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุหมู่  
P1ก(4) สินทรัพย ์
 คณะฯ มีอาคารสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ รวม 2 อาคาร ประกอบด้วย
อาคารที่ตั้งของส านักงานคณะฯ ห้องพักอาจารย์ประจ า 5 กลุ่มสาขาวิชา ห้องปฏิบัติการทางภาษาของศูนย์ภาษาด้วย
ระบบ I-Classroom พร้อมโปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการเรียนแบบออนไลน์และฝึกทักษะด้วยตนเอง ห้องเรียน
ขนาด 200 ที่นั่ง ห้องเรียนขนาดเล็ก ห้องเรียนส าหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมอุปกรณ์ และห้องประชุม ด้าน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส าคัญ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
จ านวนทั้งหมด 244 เครื่อง และระบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเองในหน่วยงาน เช่น ระบบการประชุมโดยใช้เอกสาร
ออนไลน์ ระบบกรอกภาระงานสายสนับสนุนออนไลน์  
P1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
 คณะฯ ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสภายใต้ธรรมาภิบาลและการมุ่ง
การตอบสนองต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงบริหารจัดการด้านหลักสูตรและบริการ และด้าน
อ่ืน ๆ ภายใต้กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
ดังแสดงในตาราง OP.1ก(5)  
ตาราง OP1ก(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 
P1ข(1) โครงสร้างองค์การ  
 โครงสร้างการบริหารงานและการก ากับดูแลคณะฯ    มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดี และ
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการประจ าคณะฯ ดังแผนภาพที่ OP.1ข (1) โดยมีผู้ช่วยคณบดีร่วม
รับผิดชอบการบริหาร ก ากับ สนับสนุนและประเมินผลตามตัวชี้วัดและมาตรฐานต่างๆ ตามพันธกิจ มีผู้อ านวยการ
ศูนย์ภาษา รับผิดชอบการด าเนินการของศูนย์ภาษา และมีหัวหน้างานร่วมก ากับดูแลการด าเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุน 
รูปที่ P1ข(1) โครงสร้างการบริหารงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 



P1ข(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 คณะฯ แบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็น 4 กลุ่มได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผู้รับบริการ
วิชาการ และผู้ให้ทุนวิจัย แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ดังตาราง 
OP.1ข(2) 
ตาราง OP1ข(2-1) ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้เรียนและผู้รับบริการ  

กลุ่มผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 

ผลิตภัณฑ์  ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีต่อ
หลักสูตรและบริการ 

ลูกค้า 

 บุคคลทั่วไป/นิสิต/
ศิษย์เก่า 

หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) การพัฒนาภาษาเพื่อวิชาชีพ โอกาสในการมีงานท า ความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ  

นิสิตระดับปริญญาตร ี หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

จ านวน 5 หลักสูตร 

ทักษะและความรู้ในวิชาเอก การจัดการเรียนการสอน การส าเร็จการศึกษา 
และการมีงานท า 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

จ านวน 6 หลักสูตร 

ความรู้และทักษะด้านการท าวิจัยและนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน 
การส าเร็จการศึกษา และการมีงานท า 

ผู้รับบริการวิชาการ การบริการวิชาการแบบแสวงหารายได้ ผลงานที่มีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน องค์ความรู้/ทักษะจากการอบรม 

การบริการวิชาการแบบไม่แสวงหารายได้ ความรู้และทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น และด้านบริการที่มีมาตรฐานวิชาการ 

 ผูใ้ห้ทุนวิจยั ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ การเผยแพร่ผลงานที่ได้มาตรฐาน 

 

ตาราง OP1ข(2-2) ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรและบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะด้านภาษาและพร้อมประยุกต์ใช้ในงาน ทักษะด้านอารมณ์ (soft skills) และทักษะด้าน
เทคโนโลยีและการสืบค้นข้อมูล 

ศิษย์เก่า กิจกรรมสานสัมพันธ์ ความภาคภูมิใจในสถาบัน  

ผู้ปกครอง บุตรหลานไดค้วามรู้/ทักษะด้านวิชาการ และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีงานท า และมีรายได้  

 
P1ข(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  
 คณะฯ ค านึงถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้ส่งมอบส าคัญของคณะได้แก่ 1)  ผู้ปกครอง/โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 ) ชุมชนและองค์กรภายนอก 3)  
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ มีคู่ความร่วมมือคือส่วนงานวิชาการที่ร่วมจัดการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา 
เครือข่ายวิจัย กลุ่มความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree)  รวมไปถึงการฝึก
ประสบการณ์และสหกิจศึกษา 
 



P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 
P.2ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

P.2ก(1)  ล าดับในการแข่งขัน  
เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันภายในมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์อยู่ในล าดับที่ 1 ในด้านการได้รับ

งบประมาณรายได้ และเป้ารับนิสิตในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และในการเปรียบเทียบนอกสถาบัน
พบว่า คณะศิลปศาสตร์เป็นหนึ่งใน 9 สถาบันในภาคเหนือที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา มีขนาดของ
องค์กร (จ านวนบุคลากรและนิสิต) ใหญ่ในล าดับที่ 4 และมีความหลากหลายของหลักสูตรที่เปิดอย่างต่อเนื่องใน
ล าดับที่ 3 (ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.นเรศวร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.ราชภัฏเชียงราย ม.ราชภัฏล าปาง ม.ราชภัฏ
อุตรดิตถ์) แต่ยังมีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือประกอบการเปรียบเทียบในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านการวัดความสามารถภาษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

P.2ก(2)การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติและบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมยังคงส่งผลให้ภาษาเป็น

เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาได้ ท าให้หลักสูตรทางภาษายังเป็นที่นิยม แต่ต้องมีการปรับตัวในด้านการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม New S Curve ผ่านการ
บริหารจัดการของศูนย์ภาษา เน้นบูรณาการศาสตร์กับวิชาชีพ อาทิ ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือเทคโนโลยียานยนตร์ 
ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม รวมถึงหลักสูตรควบ 2 ปริญญา นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และหลักสูตรออนไลน์ทางภาษาที่เข้าถึงง่ายซึ่งส่งผลต่อการหลักสูตรระดับปริญญาตรี แต่เป็นโอกาสส าหรับคณะฯ 
ที่จะเร่งสนับสนุนและพัฒนาการจัดท าสื่อและรายวิชาออนไลน์เพ่ือให้เข้าถึงต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

P.2ก(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ตาราง OP.2ก(3) ตัวชี้วัดตามพันธกิจ  
ข้อมูล ตัวชี้วดั แหล่งที่มา ข้อจ ากัด 
การเรียน
การสอน
สอน 

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

สถาบันคู่เทียบ 
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

การเข้าถึงข้อมูลของสถาบันคู่เทียบ 
ระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์
ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 

ผลงานวิจัย 1.จ านวนผลงานตีพิมพ์ในสารสารระดับนานาชาต ิ
2.เงินสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
(SCOPUS) สถาบันคู่เทียบ 

 

ด้านบริการ
วิชาการ 

1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. จ านวนโครงการบรกิารวิชาการบูรณาการพันธกิจทีก่่อให้เกิด
นวัตกรรม 

ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

การเข้าถึงข้อมูลของสถาบันคู่เทียบ 
ระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์
ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 

 
 
 



 
P.2ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้ายทายเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
1) แนวโน้มประชากรและผู้เข้าศกึษาลดลง 
2) ช่องทางการศกึษาในหลักสูตรออนไลน์จาก
มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
และแอพพลิเคชัน่ฝกึภาษาต่าง ๆ  
3) อาจารย์มีภาระงานสอนสูงและมีพันธกจิอื่น อาท ิ
วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4) แนวโน้มผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษาลดลง 
5) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาบางหลกัสูตรไมส่ าเร็จ
การศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสูตร 
6) ระบบการวัดระดับความสามารถทางภาษาของ
นิสิตกอ่นส าเรจ็การศึกษาเทียบตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

1) องค์ความรูแ้ละทักษะทางภาษายังเป็นทีต่้องการในบริบททางสงัคมและเศรษฐกิจ 
2) ยังมีความต้องการของผู้เรียนจ านวนมากที่จะเข้าศกึษาและปฏิบัติจริงกับหลกัสูตรภาษาเชิงบูรณาการที่มี
ความร่วมมอืกับองค์กรภาคอุตสาหกรรมและวิชาชีพทั้งระยะสัน้ และปริญญาตรี และได้เรียนกับผู้สอนจริงและ
ฝึกปฏิบัติจริงจากผูเ้ชี่ยวชาญซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมากจากการเรียนผ่านระบบออนไลน์  
3) การสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยและคณะอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการพัฒนา
สื่อและงบประมาณ 
4) คณะฯ เนน้การบูรณาการพันธกิจด้านบริการวิชาการทางภาษากับพนัธกิจอื่นๆ อาทิ การเรียนการสอน การ
วิจัย และท านฯุ และกอ่ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมได้  
5) คณะฯ มีศูนย์ภาษาเพือ่เป็นช่องทางในการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและแบบแสวงหารายได้ 
6) ความสามารถในการเปิดหลักสูตรควบ 2 ปริญญาทั้งภายในคณะ และควบกับภายนอกคณะโดยจัดการศกึษา
แบบ 4 และ 5 ปีการศกึษา 
7) คณะฯ มีศูนย์ภาษาช่วยในพนัธกิจด้านกจิกรรมบริการวิชาการและแสวงหารายได้ 
8) องค์ความรูท้างภาษาและคติชนวิทยาสามารถตอบสนองความต้องการรับการบรกิารวิชาการชมุชนไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม 

P.2ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้หลักการวงจรคุณภาพ  P-D-C-A  ในการปรับปรุง
กระบวนการและผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับงาน หลักสูตร พันธกิจ โดยการใช้ข้อมูลจากผล
การด าเนินงานจากการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ แผนการเงินและงบประมาณ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) ) การจัดการความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จากนั้นน ามาปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 1 ปี โดยมีทั้งการติดตามรายเดือน 3 เดือน และ 6 เดือน จาก
ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการประจ าคณะฯ เมื่อครบรอบการด าเนินการใน 1 ปี มีการทบทวนและปรับปรุงผล
การด าเนินการ ในภาพรวมการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯ จะใช้แนวทางของ EdPEx เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือสะท้อนตัวตนและสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน โดยจะเน้นการวางรากฐานการพัฒนาระบบต่างๆ ในปีงบประมาณแรก และเน้นการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจากผลการปรับปรุงในระยะต่อมาโดยค านึงถึงกลยุทธ์ของสถาบัน และสภาพบริบทของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 
 



 

หมวด 1 การน าองค์การ  
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง  

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ  
1.1ก(1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม  

 ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ก าหนดวิสัยทัศน์โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและบริหารคณะฯ ให้เป็นองค์กรแห่ง
การ”พัฒนาภาษาสู่สากล และพัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” และค่านิยมคือ “การด ารงตนด้วยวัฒนธรรม
คุณภาพ” กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ประกอบด้วย การวิเคราะห์ SWOT โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
บุคลากร เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมพันธกิจ และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของคณะ คณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุมบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์  เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับ และน าไปสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
นอกจากนี้ผู้บริหารได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์สู่บุคลากรทุกระดับ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางเว็บไซต์
คณะศิลปศาสตร์ (www.libarts.up.ac.th)  

ในการส่งเสริมและถ่ายทอดค่านิยมขององค์กร เพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากร โดยผู้บริหารได้
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างผ่านการก าหนดนโยบายและร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งมั่นต่อค่านิยม “การด ารงตนด้วย
วัฒนธรรมคุณภาพ” ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมคุณภาพของบุคลากร กระบวนการท างาน และผลงาน เพ่ือ
การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  

1.1(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม  
 คณะฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฏหมายและมีจริยธรรมโดยเริ่มจากคณบดี
แสดงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฏหมายและมีจริยธรรม โดยด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส และบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยผ่านกระบวนการบริหารและการด าเนินงานดังนี้  

คณบดีและผู้บริหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติมกฏระเบียบต่างๆ โดยเคร่งครัด ทั้งทางด้าน
วินัย จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการท างาน ด้านการบริหารงาน มีระบบการ
บริหารงานแบบกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีก ากับ มีการก ากับดูแลงาน ใน
รูปแบบคณะกรรมการชุดต่างๆ และการรายงานเป็นไปตามล าดับของการบังคับบัญชา และผ่านการพิจาณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ด้านการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การก าชับให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามกฏ 
ระเบียบราชการและกฏของมหาวิทยาลัย และการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล โดยได้ด าเนินการด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน การน าเสนอรายงานการเงินและพัสดุคงคลังต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน นอกจากนี้
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คณะฯ ยังได้รับการเข้าตรวจสอบการด าเนินงานด้านพัสดุจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา 
และงานตรวจสอบภายในจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฏหมายและมีจริยธรรม คณะจัดท าและมอบคู่มือ
จรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากรในที่ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบ
กฏระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักรู้ในระเบียบจรรยาบรรณและคุณธรรม และสามารถน าไปประพฤติ
ปฏิบัติได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนด้านการท างานของบุคลากร คณะฯ มีการแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือ
สอบหาข้อมูลตามขั้นตอน เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
           1.1ก(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ  

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯ ประสบความส าเร็จประสบความส าเร็จอย่างย่ังยืนโดยการน าค่านิยม 
ไปสู่การปฏิบัติด้วยการ “ด ารงตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” คณะฯ ได้ด าเนินการผ่านระบบการน าองค์การ เพ่ือให้
ผู้บริหารทุกระดับทราบถึงบทบาทและพันธกิจหลักที่ต้องปฏิบัติ สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างาน
เพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการท างานของคณะให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน ในการด าเนินงานระดับหลักสูตร คณะฯ ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ในการด าเนินงานระดับคณะ คณะฯ ได้ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส คณะฯ 
ด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และด้าน
สิ่งแวดล้อมในการท างาน คณะฯ ใช้เกณฑ์ประเมินส านักงานสีเชียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office)  
 ในการด าเนินการเพ่ือประสบความส าเร็จในระยะสั้น คณะฯ จัดท าแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ โดยจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับความท้าทาย ความได้เปรียบ และโอกาสเชิงกล
ยุทธ์ มีการก าหนดตัวชี้วัดหลัก (Super KPIs) และตัวชี้วัดรอง (KPIs) เพ่ือความส าเร็จของกิจกรรมและโครงการที่
จัดท าขึ้น มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ในการน าแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตทั่วทั้งองค์กร คณบดีได้กระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจให้รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี และประธานหลักสูตร ในการด าเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
 ในการด าเนินการเพ่ือประสบความส าเร็จในระยะยาว คณะฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการและความก้าวหน้าทางสายงาน โดยจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมนา และดูงาน และการสนับสนุน
การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 
 
 



  ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ  
 1.1ข(1) การสื่อสาร  

ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ให้กับบุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะฯ ด าเนินการ
สื่อสารแบบสองทาง ดังนี้ (1) คณบดีจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะร่วมกับ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
และประธานหลักสูตร เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน (2) การประชุมบุคลากร เพ่ือสื่อสารและสร้างความผูกพันธ์กับ
บุคลากรทกุภาคการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง (3) ประธานหลักสูตรมีการจัดประชุมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือสื่อสารภายในสาขา (4) การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (5) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (6) การ
สื่อสารเพ่ือสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณบดีและผู้บริหารจัดท ากิจกรรมและโครงการเพ่ือพบปะ
พูดคุยกับตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการในชุมชน ในการด าเนินการสื่อสารทางเดียว คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ กฏระเบียบข้อบังคับ และกิจกรรมโครงการโดยผ่านช่องทาง
ดังนี้ (1) เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ (www.libarts.up.ac.th) (2) เฟสบุ๊ค “ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์” (3) 
เฟสบุ๊ก “บุคลากรคณะศิลปศาสตร์” (4) Line กลุ่มคณะกรรมการประจ าคณะ  กลุ่มประธานหลักสูตร คณะ
ด าเนินงานต่างๆ และ (5) บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ  

 
1.1ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  
 ชุมชนที่ส าคัญของคณะฯ คือกลุ่มชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียงของคณะฯ และกลุ่มชุมชนเป้าหมายของคณะฯ 
ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามพันธกิจเพ่ือชุมชน ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้จัดท า โครงการบริการ
วิชาการเพื่อชุมชนเพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 5 โครงการได้แก่ 1) โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2) โครงการบริการวิชา
การบูรณาพันธกิจในพ้ืนที่ ความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร์ (ศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม) 3) 
โครงการจัดสอบวัดระดับทางภาษา 4) โครงการฝึกอบรมทางภาษา และ 5) โครงการบริการด้านการแปล  

นอกจากนี้คณะฯ ยังได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกเพ่ือด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนเป้าหมายในจังหวัดพะเยา จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการประเมินศักยภาพชุมชนเพ่ือพัฒนา
บรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูปต าบลเจริญราษฏร์ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 2) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียนศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม (โครงการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ) 3) โครงการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์กล้วยแปรรูป ต าบลเจริญราษฏร์ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 4) โครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพ้ืนที่
พะเยาด้วยนวัตกรรมทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านพ้ืนที่การเรียนรู้ Phayao Learning City และ 5) โครงการวิจัย
ด้านภาษาศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า  
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หมวด 2 กลยุทธ์ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
 2.1ก(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

 
 

รูปที่ 2.1ก-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 

 คณะฯ มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์และระบบการทบทวนปรับปรุงแผนที่เป็นไปตามกระบวนการ
วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคณะกรรมการประจ าคณะ น าโดยคณบดี ได้ด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม และด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ 2565-2569 ที่มี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565-2569 โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ตามแผนภาพ (รูป2.1ก-1)  
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยทีมผู้บริหารน าโดยคณบดี ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น 1 ปี กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ มี 7 ขั้นตอนได้แก่ 
 วิเคราะห์องค์กรและสถานการณ์ด้านสภาพการแข่งขัน และผลลัพท์การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ร่วมกันประชุมและระดมสมอง ประชุมเพ่ือร่วมกัน
ระดมสมอง รวบรวม พิจารณา วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีอาจเป็นโอกาสหรือสิ่งคุกคาม และสรุปร่วมกัน  
วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์โดยพิจารณาแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการด าเนินการตามพันธ
กิจ   วิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม   จ าแนกปัจจัยภายในและภายนอกโดยท า SWOT 



และก าหนดบริบทเชิงกลยุทธ์โดยการประชุมเพ่ือระดมสมองและอภิปรายเพ่ือหาข้อสรุป   ก าหนดแผนกลยุทธ์
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตัวชี้วัดการ/ค่าเป้าหมายเพื่อบรรลุกลยุทธ์   น าเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ด้านกระบวนการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี และการก าหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ คณะฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วม
แสดงความคิดเห็น ทบทวน ท าความเข้าใจ และน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ โดยทีมบริหารของคณะฯ มีการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
ปรับกลยุทธ์การด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ   
 2.1ก(2) นวัตกรรม  
 คณะฯ มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและสร้าง
นวัตกรรม โดยก าหนดให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและการเป็นผู้น า
ทางด้านวิชาการ โดยมีกระบวนการจัดกลยุทธ์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังนี้  ก าหนดเป้าประสงค์ให้มีการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ก าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้
ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม  ก าหนดตัวชี้วัดรองและค่าเป้าหมายเพ่ือให้ส่งเสริมการสร้างวิจัยและ
นวัตกรรมด้านจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จ านวนหน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ ระบบพ่ีเลี้ยง
นักวิจัย และจ านวนนวัตกรรม  สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้น  5 
โครงการ งบประมาณ 6,740,000 บาท  
 2.1ก(3) การวิเคราะห์และการก าหนดกลยุทธ์  
 คณะฯ มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกที่ส าคัญ ข้อมูลคู่เทียบ ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ระยะยาว 4 ปี (2565-2569) การท าแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยงานแผนและทีมผู้บริหารได้วิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลโดยฝ่าย
บริหารและงานนโยบายและแผน ในการวิเคราะห์แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ คณะฯ ได้
วิเคราะห์จาก (1) แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก (2) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะฯ 
ด้านสถานภาพด้านบุคลากรและศักยภาพ การเรียนการสอน หลักสูตรที่เปิดสอนและศักยภาพด้านวิชาการ ด้าน
การวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและชุมชน   และ (3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์กร (SWOT)  
 
 
 



 2.1ก(4) ระบบและสมรรถนะหลัก  
 คณะฯ พิจารณาเรื่องระบบงาน เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ โดยก าหนดงานตามพันธกิจหลักในการสนับสนุนสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของคณะฯ คือ 
“ความเชี่ยวชาญทางภาษา การประยุกต์ใช้ และการบูรณาการศาสตร์ทางภาษากับการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ รวมถึงการบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ” คณะฯ ได้ค านึงถึงสมรรถนะหลักของคณะฯ 
ในการออกแบบระบบงาน ดังนี้ (1) ระบบงานหลัก เน้นส่งเสริมหลักสูตรและบริการของคณะฯ ด้านการศึกษา 
การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบพิจารณาตัดสินใจออกแบบ
ระบบงานที่ส าคัญ (2) ระบบงานสนับสนุน เป็นระบบที่ช่วยขับเคลื่อนระบบงานหลักให้ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ งาน
แผนงาน และงานปฏิบัติการและบริการทางภาษา การบริหารงานทั้ง 2 ระบบ ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตร พิจารณาตัดสินใจออกแบบระบบงานที่ส าคัญภายใต้ขอบข่ายตาม
พันธกิจของคณะฯ ประสานงานร่วมกัน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับชั้น จนถึงผู้บริหารระดับสูงสุด  
  

2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ2.1ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 คณะฯ ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก เพื่อตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การใช้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร ความต้องการชองลูกค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญ  
ตารางท่ี 2.1-1ข วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์   

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

1. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 

 เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาชีพ 

-ร้อยละของจ านวน
หลักสูตร 

2. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้ (Outcome 
Based Learning) และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 เพื่อพัฒนานิสิตมีความสามารถการใชภ้าษาอังกฤษ
อย่างน้อยในระดับเพื่อการสื่อสาร 

-จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. พัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มอือาชพี 
มหาวิทยาลัยพะเยา UP – Professional Standard 
Frameworks (UP-PSF) 

 เพื่ออาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพ 
-จ านวนโครงการ  

4. พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา ด้วยเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาระดับคณะ -การเข้ารว่ม  

5. นิสิตมีคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ (Wellness and 
Happiness)  

 เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ม.พ. (บุคลิกภาพ 
สุนทรียภาพ สุขภาพ) ทกุคนทุกด้าน 

-จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม  

 เพื่อพัฒนานิสิตมีคุณภาพอัตลักษณ์ ม.พ. ในระดับดี -จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม  
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสรา้งงานวิจยัและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

1. พัฒนาระบบการบบริหารงานวิจยัและนวัตกรรม 
 เพื่อสร้างระบบพี่เล้ียงนักวิจยัภายในคณะศิลปศาสตร์ -ระบบพี่เล้ียงจ านวน 1 

ระบบ  
2. การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิง
บวกกบัชุมชนและสังคม  เพื่อผลิตงานวิชาการ/วิจัยยในระดับนานาชาติ 

 เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงสังคม 

1. จ านวนบทความ 5 
บทความที่ได้รับการตีพิมพ ์
2. จ านวนนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

1. น าความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวจิัยและนวัตกรรมสู่
การพัฒนาชุมชน (Professional-Community 
Engagement) 

 เพื่อบริการวิชาการและน าองค์ความรูสู้่ชุมชน 
1. จ านวนโครงการ 
2. จ านวนนวัตกรรม 
3. จ านวนองค์ความรู ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล 

 เพื่ออนุรักษณ์ ฟื้นฟ ูท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริมความเป็นไทย และ
พัฒนาสู่สากล (Thainess) 

- จ านวนโครงการ 

2. สร้างความตระหนักและรับรู ้ปลูกฝังความเป็นไทย 
(Thainess) 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเสรมิสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

1. จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนบัสนุนทุกพันธกิจ
ให้เป็นสากล เพื่อรองรับการก้าวสู่นานาชาติ เพื่อให้นิสิต
และบุคลากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และส่งเสริม
ความรู้ ความเขา้ใจ และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูล 

 เพื่อพัฒนาทกัษะและรองรับบุคลากรสู่ความเป็น
สากล 

จ านวนโครงการ 

2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับนานาชาต ิ

 เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจาก Time Higher 
Ranking 

1. จ านวนโครงการ 
2. จ านวนผลงาน 
3. จ านวนขา่วการ
ประชาสัมพันธ ์
4. จ านวนบทความตีพิมพ์
นานาชาติ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารทีม่ีประสทิธิภาพและโปร่งใส 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

1. พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบคุคล  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ Smart 
Operator 

1. จ านวนระบบ 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา  
3. จ านวนบุคลากรที่
ต าแหน่งทางวิขาการ  

2.พัฒนาการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์  เพื่อพัฒนาทกัษะของบุคลากรให้สนองต่อ Smart 
power 

2. จ านวนโครงการ 
3. จ านวนระบบ 

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และการ
วิเคราะห์ต้นทุนด าเนินการที่ดี  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 4. จ านวนระบบ 

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธภิาพ  เพื่อติดตามผลการประเมินความโปร่งใส่ (ITA) 5. คะแนนประเมิน ITA 

5.พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and Clean 
University) 

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 6. ระดับรางวัลโครงการ 
Green Office 



2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ก การจัดท าแผนปฏิบัติการและการน าไปสู่การปฏิบัติ  
2.2 ก(1) แผนปฏิบัติการ  

 คณะฯ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ โดยใช้แผนกลยุทธ์ของคณะฯ  เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงาน โดยมีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการหลังจากที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุมลง
มติเห็นชอบแผน    กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ระยะยาว 4 ปี คณะผู้บริหารประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี ประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ คณะผู้บริหารจัดท าแผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ได้รับมอบหมายจากคณบดี โดยก าหนดตัวชี้วัดให้สัมพันธ์กับเป้าประสงค์ ตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ 
ก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เสนอแผนปฏิบัติการในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของคณะ เพ่ือให้ความเห็นชอบ
และจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานแผนของคณะฯรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ทบทวนแผน
ปฏิบัติงาน และสรุปผลการด าเนินงานทุกไตรมาส เพ่ือน าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบ
โครงการมาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป  
 
 2.2 ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  
 คณะฯ มีการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ โดยการประชุมเพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์
โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้วจึงมีการประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วน
ร่วม จากนั้นเน้นการสื่อสารกับบุคลากรผ่านช่องทางเอกสารและออนไลน์เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกัน และรับฟัง
ข้อคิดเห็น  

2.2 ก(3) การจัดสรรทรัพยากร 
 คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณตามพันธกิจและจ านวนนิสิตของคณะฯ และได้
จัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น 1) ส่วนกลางของคณะฯ เป็นการจัดสรรส าหรับค่าใช้สอย ค่าตอบแทน วัสดุ งบพัฒนา
บุคลากร รายบุคคลและตามพันธกิจ งบพัฒนานิสิตจากส่วนคณะฯ งบสนับสนุนทุนวิจัยและการบริหารงานวิจัย 
ครุภัณฑ์และวัสดุส านักงาน และการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ ในพันธกิจบริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 2) งบประมาณส าหรับจัดโครงการในแผนปฏิบัติการของสาขาวิชา 5 สาขาวิชา และ
บัณฑิตศึกษา ตามพันธกิจ การเรียนการสอน และการพัฒนานิสิต   
 ในการด าเนินงานตามแผนของคณะและหลักสูตร คณะได้เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบยีบทางด้านการคลังของมหาวิทยาลัย และได้ก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ นอกจากนี้ยัง



ได้ก าหนดให้กรอบเวลาให้ผู้ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการรายงานผลการใช้งบประมาณ และมีระบบการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และมหาวิทยาลัยทราบ
รอบ3 เดือน และ 6 เดือน 
ตาราง 2.2ก(3) จ านวนงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564  

ยุทธศาสตร ์ จ านวนงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  1,916,300 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ  692,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  689,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 170,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  708,000 

รวมงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการ  4,715,300 

 

2.2ก(4) แผนด้านบุคลากร  
 คณะฯ มีระบบจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบและความเปลี่ยนของความ
ต้องการการพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ  
โดยน าข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมุ่งเน้นให้บุคลากรพัฒนาตามสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยตามกลุ่มการวิจัย และช่องทางการ
เผยแพร่ผลงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมุ่งเน้นให้
บุคลากรมีสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ท างานเป็นทีม ยึดมั่นในคุณธรรม
และจรรยาบรรณพนักงาน และมุ่งสานความคิดสร้างจิตใจให้เกิดพลังสามัคคี นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากร
สายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การท าวิจัยR2R เพ่ือพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี
ของแต่ละหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายงาน  
 2.2 ก(5) การวัดผลด าเนินงาน  
 คณะฯ มีการก าหนดตัวชี้วัดผลเพ่ือติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ โดยมีแนวทางการ
ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ กระบวนการตั้งตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ตัวชี้วัดหลัด Super KPIs และ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ หรือ



KPIs ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี เพ่ือให้การวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมี
ความสอดคล้องกันทั้งคณะ กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดล าดับจาก คณบดี ผ่านรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี และ
ผ่านหัวหน้าสาขา คณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ โดยหน่วยงานนโยบายและแผนและรอง
คณบดีผู้รับผิดชอบงานแผนได้รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุก 6 เดือน แล้ว
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์วัดผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัด  

2.2 ก(6)  การคาดการณ์ผลการด าเนินการ  
 การคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัวชี้วัดส าคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยที่ประชุม
ผู้บริหารประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ประชุมร่วมกันเพ่ือคาดการณ์ตัวชี้วัดส าคัญอย่างเป็น
ระบบดังนี้ (1) คาดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากการประชุมของผู้บริหารเพ่ือ
สะท้อนปัญหาและอุปสรรคทิ่เกิดขึ้นจากเกิดด าเนินงานที่ผ่านมา แนวทางแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต (2) คาดการณ์จากระบบติดตามผลการด าเนินการจากการประชุมผู้บริหารระดับคณบดี รอง
คณบดี และผู้ช่วยคณบดี เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ (3) คาดการณ์จากระบบการ
ทบทวนผลหลังการด าเนินการ จากการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
และอภิปรายปัญหาและอุปสรรค แนวทางป้องกัน ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ  
          2.2 ข การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ   
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ ทุก 6 เดือน เพ่ือทบทวน
และติดตามพิจารณาผลด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ (ตารางท่ี 
2.2ก-2)  เพ่ือให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ โครงการ 
กิจกรรม เมื่อการด าเนินการมีปัญหาหรืออุปสรรคจากปัจจัยภายในหรือภายนอกจากสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่
เปลี่ยนแปลง โดยงานนโยบายและแผนจะรวบรวมแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมของแต่ละพันธกิจ เพ่ือเสนอ
การขอปรับแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือขอปรับแผนปฏิบัติการในที่ประชุมประจ า
คณะทุกเดือน กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการของคณะฯ คณบดีเป็นผู้ตัดสินใจ โดยประชุมพิจารณา
ร่วมกับทีมผู้บริหารระดับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการ และแจ้งให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะทราบในที่ประชุม เพ่ือให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ ประชุมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการต่อไป  



ตารางท่ี 2.2ก-2 แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2564-2570) 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  

ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs  and Targets) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัดหลัก 

หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผดิชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 บัณฑิตมงีานท า ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 

1. โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะ

ตามสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

2. โครงการสร้างระบบและกลไกใน

การสร้างเครือข่ายศิษยเ์ก่า คณะศิลป

ศาสตร ์

3. โครงการส ารวจภาวะการมงีานท า

บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ 

รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นิสิต/รอง

คณบดีฝา่ย

วชิาการ/ผู้ช่วย

คณบดีฝา่ยวิ

ขาการ 

1.2 บัณฑิตมี

สมรรถนะตรงตาม

ความต้องการของ

ผู้ใช้ 

ระดับ

คะแนน 
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

1. โครงการเก็บข้อมูลปอ้นกลับ

ส าหรับการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร 

2. โครงการ Pre-U คณะศิลปศาสตร ์

3. โครงการ พัฒนาองค์ความรู้เชงิ

วชิาการสู่ตลาดแรงงาน 4.0 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

ประธาน

หลักสูตร 

1.3 นวัตกรรมของ

นิสิต (Innovations 

in force) 

อัตราสว่

น: 

จ านวน

นิสิต 

1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 

1. โครงการน าเสนอผลงานการศึกษา

ค้นควา้ด้วยตัวเองในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2. โครงพฒันานิสิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

3. โครงการสหกจิศึกษา  

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

1.4 บัณฑิต

ผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 

1. โครงการหลักสูตรระยะส้ันทาง

ภาษา 

2. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

1.5 ก าลังคนที่ผลิต

เพ่ือตอบสนองต่อ

นโยบายส าคัญและ

เร่งดว่นของประเทศ  

จ านวน

หลักสูต

ร (Non-

degree) 

1 1 1 1 1 1 1 
1. โครงการหลักสูตรระยะส้ันทาง

ภาษา 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

2.1 นิสิตได้รับการ

พัฒนาอัตลักษณ์

นิสิต ม.พ. 

(บุคลิกภาพ 

สุนทรียภาพ 

สุขภาพ) ทุกคนทุก

ด้าน 

ร้อยละ 80 80 80 85 

 

 

 

85 

 

 

 

85 85 

1. โครงการ UP Freshmen Day (กฬีา

น้องใหม)่ 

2. โครงการ UP Freshmen Night 

(ประกวดดาว-เดือน มหาวทิยาลัย) 

3. โครงการประกวดดาว-เดือน คณะ

ศิลปศาสตร์  

4. โครงการประชุมเชียร์คณะศิลป

ศาสตร ์

5. โครงการรับน้องใหม่คณะศิลป

ศาสตร ์

6. โครงการเพชรภาษาไทย 

7. โครงการ English Academic Day 

รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นิสิต/ประธาน

หลักสูตร 



 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัดหลัก 

หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผดิชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

8. โครงการฝรั่งเศสวชิาการ 

9. โครงการภาษาและวัฒนธรรม

ฝรั่งเศส 

10. โครงการจีนวชิาการ 

11. โครงการวฒันธรรมญี่ปุน่ (นิฮงไซ) 

2.2 นิสิตมี

คุณภาพอัตลักษณ์ 

ม.พ. ในระดับดี 

ร้อยละ 80 80 80 85 85 85 85 

1. โครงการค่ายศิลปฯ์ อาสา คนท าดี 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต

คณะศิลปศาสตร ์

3. โครงการน้องยินดีพ่ีรับปริญญา 

รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นิสิต 

2.3 บัญฑติมี

คุณลักษณะตาม

สมรรถนะของ

บัณฑิตในศตวรรษ

ที่ 21 

ร้อยละ 80 80 80 85 85 85 85 

1. โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะ

ตามสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

2. โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ

นิสิตฝึกงานสาขาวชิาภาษาไทย 

3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ

วชิาเอกสาขาวชิาภาษาอังกฤษส าหรับ 

4 ชั้นป ี

4. โครงการอบรมเพื่อพฒันาทักษะ

วชิาเอกสาขาวชิาภาษาไทยส าหรับ 4 

ชั้นป ี

5. โครงการแนะแนวอาชีพส าหรับ

นิสิตสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

6. โครงการอบรมเพื่อพฒันาทักษะ

วชิาเอกสาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส 

7. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความ

เป็นมอือาชีพ 

8. โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกจิการ

ทอ่งเท่ียว 

9. โครงการการอบรมเพื่อพัฒนา

ทักษะวชิาเอกสาขาวชิาภาษาจีน 

10. โครงการปัจฉิมนิเทศนสิิตปทีี่ 4 

11. โครงการแนะแนวเพื่อสัมมนา

วชิาชีพ 

12. โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทักษะ

วชิาเอกภาษาญี่ปุ่น ส าหรับนิสิต 4 ชั้น

ปี 

13. โครงการแนะแนวอาชีพ 

รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นิสิต/ประธาน

หลักสูตร 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ตัวชี้วัดรอง)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัดรอง 

หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผดิชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 ความร่วมมือใน

การผลิตก าลังคน

ระหวา่ง

มหาวิทยาลัยกับ

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/ชุมชน 

(Corporate 

Academy) 

จ านวน 

MOU 
2 2 2 2 2 2 2 

1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

2. โครงประชุมผูป้กครองนิสิตใหม่คณะ

ศิลปศาสตร ์

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/ 

รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นิสิต  

1.2 บัณฑิตมี

ความสามารถการ

ใชภ้าษาอังกฤษ

อย่างน้อยในระดับ

เพ่ือการส่ือสาร 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 

1. โครงการพฒันาภาษานิสิตศิลป

ศาสตร์  

2. โครงการฝึกอบรมทางภาษา (TOEIC/ 

DynEd/ ภาษากัมภูชา)  

3. โครงการจัดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับระดับปรญิญาตรี  

4. โครงการจัดสอบความวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา  

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/ 

ผอ. ศูนย์ภาษา 

1.3 อาจารยม์ี

คุณภาพการสอน

อย่างมืออาชีพ 

โครงการ 1 1 1 1 1 1 1 

1. โครงการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่และ

อบรมกรอบมาตรฐานวชิาชีพ UP-PSF  

2. โครงการพัฒนาอาจารยเ์ข้าสู่

ต าแหน่งทางวชิาการ 

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ของบุคลากรสายวชิาการ (การพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวชิาการ)  

4. โครงการพฒันาเอกสารและส่ือการ

สอนรายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อพะเยา

ศึกษา 

5. โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาวชิา

ภาษาไทย 

6. โครงการพฒันาอาจารยส์าขา

ภาษาอังกฤษ 

7. โครงการพฒันาอาจารยส์าขาวชิา

ภาษาฝรั่งเศส 

8. โครงการพฒันาอาจารยส์าขาวชิา

ภาษาจีน 

9. โครงการพฒันาอาจารยส์าขาวชิา

ภาษาญี่ปุ่น 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

ผอ. ศูนย์

ภาษา/ 

ประธาน

หลักสูตร 

1.4 ร้อยละของ

จ านวนหลักสูตรที่มี

มาตรฐาน

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (AUN-QA) 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/



 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัดรอง 

หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 
ผู้รับผดิชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ระดับอุดมศึกษา 

และมาตรฐาน

วชิาชีพ 

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัดรอง 

หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการในแผนปฏิบัตกิาร  

งบประมาณพ.ศ. 2564 ผู้รับผดิชอบ 256

4 

256

5 

256

6 

256

7 

256

8 

256

9 

257

0 

2.1 จ านวน

ผลงานวจิัยตีพิมพ ์

(Publication) ท่ี

ตีพิมพใ์นระดับ

นานาชาติ  

บทความ 5 6 6 7 7 8 8 

1. โครงการ Workshop ขอทุน

ภายนอก 

2. โครงการจัดสรรทุนวจิัยงบรายได้

คณะศิลปศาสตร ์

3. โครงการสร้างเครือข่ายสมาชิก 

รองคณบดีฝา่ย

วจิัย 

2.2 จ านวนหน่วย

วจิัยเพ่ือความเป็น

เลิศ  

(Unit of 

Excellence) 

หน่วย 1 2 2 2 3 3 3 

1. โครงการ Workshop ขอทุน

ภายนอก 

2. โครงการ Meeting พี่เล้ียง 

รองคณบดีฝา่ย

วจิัย 

2.3 ระบบพี่เล้ียง

นักวิจัย ( 

Mentoring 

System ) 

ระบบ 1 1 2 2 2 2 2 1. โครงการ Meeting พี่เล้ียง 
รองคณบดีฝา่ย

วจิัย 

2.4 จ านวน

นวัตกรรม (เชงิ

สังคม/ พาณิชย)์ 

ผลงาน 1 1 2 2 3 3 3 

1. โครงการ Workshop ขอทุน

ภายนอก 

2. โครงการจัดสรรทุนวจิัยงบรายได้

คณะศิลปศาสตร ์

3. โครงการสร้างเครือข่ายสมาชิก 

4. โครงการ Meeting พี่เล้ียง 

รองคณบดีฝา่ย

วจิัย 



 

 

 
 

หมวด 3 ลูกค้า 
3.1 เสียงจากลูกค้า  

ก. การรับฟังเสียงจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 3.1ก(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ปัจจุบัน และ 3.1ก(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี  
 คณะฯ ก าหนดช่องทางการรับฟังเสียงจากลูกค้า โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร คณะฯ จ าแนกกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลัก และท าการส ารวจความ
ต้องการของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ดังแสดงในตาราง 3.1ก(1) 
 

ตารางท่ี 3.1ก(1) ช่องทางการสื่อสารไปยังลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ าแนกตามพันธกิจ  
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการช่องทางการรบัฟัง ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวงั

ที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

1. นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต และศิลปศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 

 อาจารย์ทีป่รึกษา 
 สโมสรนิสิต  
 การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  
 Website/E-mail/Facebook/Line 
 สายตรงคณบดี  

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการ ความคาดหวัง ขอ้ร้องเรียน  

ออกแบบ ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน และปรับปรุง
หลักสูตร  

2.  แหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัย  

 ข่าวสารประชาสัมพันธ ์ 
 Website/E-mail/Facebook/Line 
 โทรศัพท์/โทรสาร  

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการ ความคาดหวัง ขอ้ก าหนด
จากแหล่งทุน  

ติดตามโครงการและน าข้อมูลมา
ปรับใช้ในด้านการผลิตงานวิจยั 
นวัตกรรม และกระบวนการ 

3. ผู้รับบริการวิชาการ   การลงพื้นที ่
 ข่าวสารประชาสัมพันธ ์ 
 การประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 

ความต้องการ ความคาดหวังในการ
พัฒนาชุมชน  

จัดท าข้อเสนอโครงการวจิัยและ
บริการวิชาการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  

4. ผู้ใช้บัณฑิต/ 
ผู้ประกอบการ  

 กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับด้าน
คุณภาพบัณฑิต (ความพึงพอใจ) 
 การออกนิเทศนิสิตฝึกงาน และฝึกงานสห
กิจ 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการ ความคาดหวัง ที่เป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณา การก าหนด
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ประกอบการ  

ออกแบบ/ ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและปรับปรุง
หลักสูตร  

5. ผู้ปกครอง   การปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
 กิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ปกครอง  
 Website/E-mail/Facebook/Line 
 ข่าวสารประชาสัมพันธ ์ 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการ ความคาดหวัง ที่เป็นขอ้มูล
ประกอบการพัฒนาการเรียนการ
สอน  

ปรับปรุงระบบกระบวนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต  

6. ศิษย์เก่า   Website/E-mail/Facebook/Line 
 ข่าวสารประชาสัมพันธ ์

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการ และความคาดหวัง 

ปรับปรุงระบบกระบวนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต  

7. ผู้ที่ก าลังจะมาเป็นนิสิตใน
อนาคต  

 Website/Facebook/Line 
 โครงการ Open House  
 โครงการแนะแนวสัญจร  
 อาจารยแ์นะแนวในสถานศึกษา  
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการ และความคาดหวัง 

พัฒนาหลักสูตร/ ออกแบบสื่อแนะ
แนว แนะน าคณะ  

 
          3.1ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 3.1ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน  
 คณะฯ มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจในด้านหลักสูตร ด้านการวิจัย และ ด้านบริการวิชาการ เพื่อติดตาม
คุณภาพการให้บริการ น ามาปรับปรุงกระบวนการและพัฒนางานในพันธกิจที่เก่ียวข้องดังนี้  
 ด้านการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา ด าเนินการรับฟังเสียงด้านความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้เรียน 
เพ่ือติดตามผลสะท้อนกลับการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งการประเมินคุณภาพในการสอน ผ่าน



 

 

 
 

ระบบประเมินการเรียนการสอนในระบบบริการการศึกษา ช่องทางการประเมินในเว็บไซต์  www.reg.up.ac.th การ
สัมภาษณ์นิสิตปัจจุบันในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  (AUN-QA) และแจก
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ เรียนในหลักสูตรระยะสั้น 
คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ จะพิจารณาและทบทวนข้อมูลด้านความพึงพอใจของนิสิตในภาพรวมต่อการจัดการ
เรียนการสอน (รูป7.2ก-1) และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (รูป7.2ก-2) และให้ข้อเสนอแสนะในการปรับปรุง
เครื่องมือการรับฟังผู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ ไปยังแต่ละหลักสูตรในภาพรวม  
 ด้านการวิจัย หน่วยวิจัยและรองคณบดีฝ่ายวิจัย ใช้กระบวนการรับฟังเสียงผู้ให้ทุนวิจัยและนักวิจัย ด้านความ
ต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ และความคาดหวัง 
และความต้องการด้านผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์  
 ด้านบริการวิชาการ คณะฯ ได้รับรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงจากแบบสอบถามจากผู้รับบริการ ด้าน
การให้บริการวิชาการทั้งแบบแสวงหารายได้ของศูนย์ภาษา และแบบไม่แสวงหารายได้ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
ชุมชน 
 
 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า  
 3.2ก หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 3.2ก(1) หลักสูตรและบริการ และ 3.2ก(2) การสนับสนุนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 คณะฯ มีระบบและกลไกในการก าหนดหลักสูตรและบริการ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กระบวนการก าหนดและปรับปรุงหลักสูตรและบริการของคณะฯ  
ด าเนินการโดยพิจารณาถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความท้าทายและ
สมรรถนะหลักของคณะฯ และน าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมประเทศมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จากความต้องการดังกล่าว คณะฯ  ได้จัดให้มีการ
สื่อสารเพื่อค้นหาความต้องการและข้อก าหนดด้านหลักสูตร รวมถึงการสนับสนุนผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและตลาด 
ตาราง3.2ก(1) การปรบัปรุงหลักสตูรและบริการ 

ลูกค้า บริการ  การปรับปรุงหลักสูตรและ
บริการ 

การเข้าถงึบริการ วิธีการ 

นิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรปริญญาตรี 
จ านวน 5 หลักสูตร  

ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
ให้ทันสมัย  

-ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความต้องการของผู้เรียน  

-ส ารวจความต้องการของผู้เรียน  
-รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เรียน  

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 6 
หลักสูตร  

ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
ให้ทันสมัย  

-ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความต้องการของผู้เรียน  

-ส ารวจความต้องการของผู้เรียน  
-รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เรียน  

บุคคลทั่วไป/นิสิต/ศิษย์
เก่า  

หลักสูตรระยะสั้น 
(non-degree)  

ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
ให้ทันสมัย  

-ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความต้องการของผู้เรียน  

-สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับ
หน่วยงานอื่น (องค์กรภาครัฐ/
เอกชน)  
-ส ารวจความต้องการของผู้เรียน  
-รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เรียน  

ผู้รับบริการวิชาการ  การบริการวิชาการแบบ
แสวงหารายได้/ไม่
แสวงหารายได้  

พัฒนาโครงการเพื่อมุ่งให้
ความรู้ ทักษะ และบริการให้มี
มาตรฐาน  

-ปรับปรุงโครงการตาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

-ประชุมร่วมกบัชุมชนหรือ
หน่วยงานที่เขา้รับบริการ  

http://www.reg.up.ac.th/


 

 

 
 

ผู้ให้ทุนวิจัย  ผลงานวิจัย พัฒนาและต่อยอดงานวจิัยต่อ
นวัตกรรม และเผยแพร่ผลงาน
ตีพิมพ์ระดับ 

-พัฒนานักวิจยัตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านวจิัย 

-ประชุมร่วมกบัหน่วยงานที่ให้ทุน
วิจัย 
-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจยั  
-ติดต่อนักวจิัยโดยตรง  

 

 3.2ก(2) การสนับสนุนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน   
 คณะฯ มีระบบและกลไกการสนับสนุนหลักสูตรและบริการ โดยงานวิชาการ หน่วยกิจการนิสิต งานวิจัย และ
หน่วยบริการวิชาการ ท าหน้าที่หลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน นักวิจัย ผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอ่ืน (1) งาน
วิชาการ มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและคณะ ด้านงานรับเข้าและโค้วต้าเข้าเรียน มีการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีอาจารย์แต่ละหลักสูตรให้ข้อมูลด้านการศึกษา
และสื่อสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา (2) หน่วยกิจการนิสิต มีระบบดูแลให้ค าปรึกษานิสิตด้าน
สุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต และด้านการเงินโดยประสานงานให้ความช่วยด้านเงินกู้เพ่ือการศึกษา (กยส.) และกรอ. 
นอกจากนี้ยังพัฒนาคุณภาพนิสิตเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (3) หน่วยวิจัย มี
ระบบสนับสนุนนักวิจัย โดยสนับสนุนทุนวิจัยและระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย และ (4) หน่วยบริการวิชาการ มีระบบสนับสนุน
ผู้รับบริการวิชาการด้านความรู้และทักษะที่ต้องการของชุมชน นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดหาสิ่งสนับสนุนที่จ าเป็นต่อผู้เรียน 
เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา และซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตส าหรับนิสิตที่ต้องการใช้ระหว่างที่เรียนออนไลน์  
 3.2ก(3) การจ าแนกผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 คณะฯ จ าแนกผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (1) กลุ่มผู้เรียนและผู้รับบริการ ได้แก่ บุคคลทั่วไป/ 
นิสิต/ ศิษย์เก่า นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ผู้รับบริการวิชาการ และผู้ให้ทุนวิจัย (2) กลุ่มลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง โดยคณะฯ มีการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรและบริการ ตามตาราง (OP1ข2-1)  
 ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธ์  
 คณะฯ มีการสร้างความผูกพันของผู้รับบริการ มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และมีแนว
ทางการปรับปรุงวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ตารางที่ 3.1ข-2) โดยคณะมีระบบสร้างความผูกพันและ
ระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยก าหนดโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณของคณะฯ โดยมีผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการชัดเจน มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการแก่คณะกรรมการประจ าคณะ นอกจากนี้คณะมุ่งเน้นการใช้บริการที่ดีตามความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้าใน
อนาคต  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ตารางท่ี 3.1ข-2 การสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการตามพันธกิจหลักของคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ พันธกิจด้าน 
                     การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ  

กลุ่มผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การสร้างความสัมพันธ์ของ
ผู้รับบริการ  

กิจกรรม/โครงการที่สรา้ง
ความสัมพันธ ์

ลักษณะความสัมพันธ์ของ
ผู้รับบริการกบัคณะฯ/ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

แนวทางการปรบัปรุง
วิธีการสร้างความสัมพันธบ์

ผู้รับบริการ 

1. ด้านการเตรยีมคนและเสรมิสร้างศกัยภาพคน  
1.1 นิสิตระดับ
ปริญญาตรี และ
ระดับัณฑิตศึกษา 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ช่องทางการสื่อสารผ่าน 
Social Media ได้แก่ 
Website, Facebook, e-
mail, บอร์ดประชาสัมพันธ ์

- โครงการพัฒนาทกัษะนิสิต
ในแต่ละระดับ 
- โครงการไหว้ครูคณะศิลป
ศาสตร์ 
- โครงการสัมมนาวิชาชีพ
ของนิสิต 
- โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
- โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียน 

- นิสิตมีทักษะในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
- มีจิตอาสา ชว่ยเหลอืผู้อื่น
ได้ 
- อนุรักษ์ความเป็น 
Thainess 
- แนะน ารุ่นน้องให้มาศึกษา
ต่อในหลักสูตร/คณะฯ 

- สื่อสารวิสัยทัศน์ และ
ภารกิจการท างานให้นิสิตได้
รับรู้ 
- สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ
คณะ 
- น าขอ้เสนอแนะของนิสิตมา
ปรับเปลี่ยนวิธกีารและการ
ด าเนินงานของคณะฯ 

1.2 ผู้ใช้บัณฑิต - เชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการผลิตบัณฑิตที่ตรง
ความต้องการ 

- โครงการพบผู้ประกอบการ 
- โครงการส้ราง MOU 
ร่วมกับหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 

- ให้ผู้ใช้บัณฑิตได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาหลกัสูตร 

- ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ให้กับผู้ใช้บัณฑิตถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อตอบโจทย์ความตอ้งการ 

1.3 ศิษย์เก่า - เชิญศิษย์เก่า เข้ามาพบปะ
พูดคุย และลแกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้รุ่นน้อง 

- โครงการพัฒนาความรู้ศิษย์
เก่า 
- โครงการพี่พบน้องศิลป
ศาสตร์ 

- รับฟังความคิดเห็นของ
ศิษย์เก่าเพื่อน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ 

- จัดกจิกรรมให้ศิษย์เกา่ได้
กลับมาพบปะกับรุ่นนอ้งปีละ 
1-2 คร้ัง 
- สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตกับศิษย์เก่า 

1.4 ผู้ปกครอง - การประชุม 
- แจ้งขา่วสารผ่านชอ่งทาง
ออนไลน์ 

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

- กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมของคณะ 

- น าขอ้มูลการสะทอ้นกลับ
ของลูกค้ามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ  
2.1 ผู้ให้ทุนวิจัย - Website 

- หนังสือเวยีน 
- E-mail 

- การประสานงานละความ
ร่วมมือในการแจ้งข้อมูลต่าง 
ๆ 

- การสนับสนุนละให้ทุน
อย่างต่อเนื่อง 

- ขยายความร่วมมอืกับ
แหล่งทุนให้มากขึ้น 

3. ด้านการบริการวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สงัคม และประเทศ  
ผู้1. รับบริการวิชาการ - การประชาสัมพันธ ์

- หนังสือเวยีน 
- E=mail 

- จัดกจิกรรม/โครงการที่เน้น
การบูรณาการและการลง
พื้นที่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 

- ให้ความรว่มมือในการ
ท างานและประสานกิจกรรม
ของโครงการ 
- การประชาสัมพันธ์การท า
กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของ
คณะ 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางบริการวิชาการให้เข็ม
แข็ง 

  
 3.2ข(2) การจัดการข้อร้องเรียน 
 คณะฯ มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน โดยผ่านแบบส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
หรือปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าของบุคลากรในคณะฯ โดยมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตามล าดับขั้น 
คณะฯ มีการจัดการข้อร้องเรียนตามพันธกิจ ได้แก่ ด้านหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ  

คณะฯ มีระบบจัดการจัดการข้อร้องเรียนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่น โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนภายใต้การก ากับของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ยื่นข้อร้องเรียน โดยการเขียนค าร้อง UP1 และ



 

 

 
 

ยื่นค าร้องที่หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อประธาน
หลักสูตรและรองคณบดีที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ และ เสนอคณบดีพิจารณา  
 นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือท าให้เกิดความเชื่อมั่นรวมถึงเสริมสร้างความถึง
พอใจ ความผูกพัน โดยมีช่องทางเสนอข้อร้องเรียนทางช่องทางอ่ืนๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์หลักของคณะฯ 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ (www.libarts.up.ac.th) สายตรงคณบดี Faceboook และเพจประชาสัมพันธ์คณะศิลป
ศาสตร์ โดยมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทาง โดยกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนมีดังนี้ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
ความเร่งด่วนและความรุนแรงของข้อร้องเรียน  ประสานงานผู้บริหารที่เก่ียวข้องในการจัดการข้อร้องเรียน           
ติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินการกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวบรวมข้อมูลเป็นสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และเพ่ือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการท างาน   
 

หมวด 7 ผลลัพท์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลผลิตและกระบวนการ 

7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
      ผลลัพท์การเรียนรู้ตามพันธกิจด้านการศึกษา พบว่าจ านวนรับเข้าของนิสิตระดับปริญญาตรีจ านวน 4 หลักสูตร สูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (รูปที่7.1 ก-1)  ปีการศึกษา 2563 อัตราการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียนระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาต่ ากว่าเป้าหมาย คณะฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
7.1ก-1 ร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศกึษาตามก าหนด                          7.1 ก-2 ร้อยละของบณัฑิตป.ตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี   

                                                                                                
 
ตามก าหนดมีแนวโน้มที่ดีและ ในระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 อย่างไรก็ตามจ านวนร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่ส าหรับการศึกษาตามก าหนดได้ลดลงในปีการศึกษา 2563 ส่วนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกยังมีอัตราการส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าเป้าหมาย ทั้งนี้คณะได้หาแนวทางปรับปรุงด้วยการจัดโครงการพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา ในด้านของอัตราร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี (รูปที่ 7.1 
ก-2) พบว่ามีผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมาย โดยในปีการศึกษา 2563 มีบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด อย่างไรก็ตามร้อยละของบัณฑิตได้ลดลงต่ ากว่าเป้าหมาย คณะจึงมุ่งม่ันในการเพ่ิมสัดส่วนจ านวนบัณฑิตที่ได้งาน



 

 

 
 

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ด้วยการจัดโครงการฝึกประสบการณ์อาชีพก่อนการท างาน โครงการสัมมนาอาชีพ โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ โครงการอบรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และโครงการแนะแนวอาชีพ 

 
รูป 7.1ก-3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รบัการตีพิมพ์               รปู 7.1ก-4 จ านวนผลงานวิจัยที่บูรณาการกับการเรยีนการสอนปี 2559-2563 

       
 
ปี 2563 ได้ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (รูปที่ 7.1ก-3) และการบูรณาการงานวิจัยในการเรียน
กรสอนของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รูปที่ 7.1ก-4) ท าให้มีจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ คณะได้ส่งเสริมด้านการวิจัยโดยการจัดสรรงบประมาณรายได้ในการด าเนินโครงการพัฒนาการวิจัยและ
น างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการสนับสนุนการน าเสนองานวิจัยต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
โครงการสร้างเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับสถาบันต่าง ๆ 
7.1ข. ผลลัพท์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  
 7.1ข(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  
 คณะฯ  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ และ  เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN-QA เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผลการ
ด าเนินการพบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2563 ร้อยละของจ านวนนิสิตใหม่เมื่อเทียบกับเป้าหมายมีแนวโน้มสูงขึ้น 
(7.1ข-1)  ในปี 2563 มีนิสิตใหม่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ปีละ 300 คน และอัตราการคงอยู่ของนิสิตหลังจบชั้นปีแรกในปี 
2563 จ านวนร้อยละ 97.66 ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 90 
      รูป7.1ข-1 ร้อยละของนิสิตใหม่เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้               รูป7.1ข-2 อัตราการคงอยู่ของนิสิตหลังจบชั้นปีแรก 
                                                                                  

                                                                                            



 

 

 
 

 
               

7.1ข(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
 ตามที่คณะฯ ได้รับการรับรองส านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีมาก ระหว่างปี 2561-2563 จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2564 คณะมีการพัฒนาและให้ความส าคัญกับภาวะฉุกเฉินที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากรและการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (7.1ข2-1) โดยมี
การจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินพื่อป้องกันอัคคีภัย แผนผังฉุกเฉินเส้นทางหนีไฟ และการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินได้แก่ 
ถังดับเพลิง สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเครื่องตรวจจับควัน เพ่ือเตรียมรับกรณีฉุกเฉินที่อาจ
กระทบต่อการด าเนินงานของบุคลากร  
 

ตาราง 7.1ข2-1 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

2561 2562 2563 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินคณะศิลปศาสตร์  1 แผน 1 1 1 

2. จัดท าและแสดงแผนฉุกเฉินส้นทางหนีไฟภายในอาคารส านักงาน 2 อาคาร 3 
ช้ัน  

12 แผนผัง 12 12 12 

3. ร้อยละของอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีได้รับการตรวจสอบ 100% 100% 100% 100% 

 
7.1ค. ผลลัพท์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน   
 ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีผลการด าเนินงานดา้นห่วงโซ่อุปทานที่ส่งเสริมใหผ้ลการด าเนินการของคณะดีขึน้ โดยจดั
กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารอบรมเพื่อพฒันาหลกัสตูร การวิจยั และกิจกรรมรว่มกบัคูค่วามรว่มมือ (7.1ค-1) จ านวน11 โครงการ  
 
รูป 7.1 ค-1 จ ำนวนกำรอบรม กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2563  
 

ผลลัพท์ด้านการจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวน
โครงการ 

1. การอบรมเพื่อแลกเปลียน
เรียนรู้ด้านหลักสูตร 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางภาษา 
-โครงการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA  

2 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การวิจัย  

-โครงการสร้างเครือข่ายเจ้าภาพงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ  
-โครงการ Meeting พี่เล้ียงนักวิจัย  
-โครงการ Workship ขอทุนวิจัยภายนอก  
-โครงการวิจัย Talent Matching  

4 

3. ความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตร  

-โครงการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา  
-โครงการสหกิจศึกษา  
-โครงการฝึกปฏิบัติงานภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  
-โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธกรรมไทยญุ่ปุ่นระยะสั้นภายใต้ (MOU กับมหาวิทยาลัยเรตากุ) 
-โครงการเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ  

5 

  
 
 
 
 



 

 

 
 

7.2 ผลลัพท์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
  7.2ก. ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะฯ ได้ส ารวจ ติดตาม และรวบรวมความพึงพอใจของนิสิตใน
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของนิสิตด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือ
คุณภาพผู้เรียนและตอบสนองความความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนด้านประสิทธิภาพ
การสอน (7.2ก-1) ในภาพรวมสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และกระบวนการมุ่งเน้นผู้เรียนดังกล่าวยังส่งผลให้ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต (7.2ก-2) สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  

รูป7.2ก-1 ควำมพึงพอใจของนิสิตด้ำนประสิทธิภำพกำรสอน รูป7.2ก-2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2563 

                                                                              
                 
                            
7.2ข. ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

คณะฯ มุ่งเนน้ดา้นกระบวนการจัดความสมัพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและลูกคา้กลุ่มอื่นไดแ้ก่ผูใ้หทุ้นวิจัย ผ่าน
กระบวนการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนและบุคลากรด าเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งผลใหผู้ใ้หทุ้นวิจัยเกิดความผูกพนักับคณะฯ สะทอ้น
จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรคภ์ายในสถาบนั (7.1ข-1) และจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัภายนอกสถาบนั (7.1ข-1) 
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่สะทอ้นความผกูพนัของผูใ้หท้นุวิจยัทัง้ภายในและภายนอกคณะซึง่มีแนวโนม้สงูขึน้  

รูป7.1ข-1 งบประมำณสนับสนุนงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรภำยในสถำบันและภำยนอกสถำบัน  

 
 
 
 

 



 

 

 
 

7.3ก ผลลัพท์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
  7.3ก(1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร  
  จากข้อมูลจ านวนบุคลากรของคณะฯ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและไม่มีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 47 
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาด้านต าแหน่ง
ทางวิชาการและคุณวุฒิที่สูงขึ้นต่อไป ในระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีอัตราอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 53 ซึ่งเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น เจ้าของภาษา 
อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีนร้อยละ 12 ซึ่งถือว่ายังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือฝึกประสบการณ์ด้านการฟังพูดให้กับนิสิตที่เรียนเป็นรายวิชาบริการ นอกจากนี้ กลุ่มเจ้าของภาษานี้ยังต้อง
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ภาษาได้อีกด้วย  
    รูป7.3ก-1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน                           รูป7.3ก-2 บุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 

 
 
 
 7.3ก(2) บรรยากาศการท างาน  

 คณะฯ ค านึงถึงการสร้างบรรยากาศการท างานและวัฒนธรรมองค์กร โดยได้รับการรับรองส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ในระดับดีมาก (เงิน) ได้รับรางวัลด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรในระดับมหาวิทยาลัยต่อเนื่องกัน 3 
ปี ในด้านการค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร คณะฯ สนับสนุนด้านงบประมาณและการประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีและประกันสุขภาพ เกินร้อยละ 90 รวมถึงการเบิกจ่ายสวัสดิการบุคลากร 
ด้านประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม สวัสดิการรักษาพยาบาล โครงการเยี่ยมไข้และให้ก าลังใจบุคลากร  
 

7.3ก(3) ความผูกพันของบุคลากร  
 คณะฯ ให้ความส าคัญในการสร้างความผูกพันของบุคลากรซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ โดยมีกระบวนการส ารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กร (7.3ก-1) ความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากร (7.3ก-2) เพ่ือน าข้อมูลไปทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร และน าไปเป็นแนวทางการก าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะฯ   
 
 
 



 

 

 
 

รูป7.3ก-1 ระดบัความพึงพอใจของบคุลากรโดยรวมต่อสวัสดิการ/นโยบาย/การพัฒนา           รปู7.3ก-2 ร้อยละของอัตราการลาออกของบุคลากร 

            
 
    
 

7.3ก4. การพัฒนาบุคลากร  
คณะฯ มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินการ 

ของคณะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดย 1)จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ โดยมีการปรับงบพัฒนารายบุคคลเพ่ิมขึ้นในปี 2563 เป็น 
15,000 บาทต่อคน ส่งผลให้บุคลากรได้รับการอบรบในปีการศึกษา 2563 จ านวน 105 คน  (7.3ก-3)  2) จัดโครงการ
เพ่ือพัฒนาบุคลากร 3) ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาบุคคล จากการได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนด้านการวิจัย
พบว่าบุคลากรสายวิชาการมีผลงานตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ (7.3ก-4)  
 
  ตาราง7.3ก-3 จ านวนของอาจารยท์ีไ่ด้รับการพัฒนาด้านความรู้         ตาราง7.3ก-4 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ระหว่างปี 2559-2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ระหว่างปี 2559-2563 
     

ล าดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลงานระดับชาติ ผลงานระดับ

นานาชาติ Proceeding วารสาร 
1 ศศ.บ.ภาษาไทย 11 12 0 

2 ศศ.บ.ภาษาจีน 2 6 0 

3 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น 0 6 0 

4 ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 0 4 1 

5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 0 5 0 

6 ศศ.ม.ภาษาไทย 0 33 4 

7 ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 20 24 10 

8 
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ 

6 16 5 

9 ปร.ด.ภาษาไทย 1 20 0 

10 ปร.ด.ภาษาอังกฤษ 15 37 13 

11 
ปร.ด.ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ 

6 16 5 

รวมทั้งหมด 278 ผลงาน 61 179 38 



 

 

 
 

7.4 ผลลัพท์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล  
7.4ก. ผลลัพท์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 7.4ก(1) ผลลัพท์ด้านการน าองค์การ  
         คณะฯ ได้มีการถ่ายทอดทิศทางองค์กรรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือใช้ติดตามประสิทธิภาพการสื่อสาร
ขององค์กร ในด้านการประชาสัมพันธ์ จากการส ารวจในปีการศึกษา 2563 มีบุคลากรรับทราบวิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ร้อยละ 80 (7.4ก-1) นอกจากนี้ คณะฯ เป็น Best practice ด้านการสื่อสารองค์กรของ
มหาวิทยาลัย จากการด าเนินการโดยถ่ายทอดแผลกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ท าให้บุคลากรในคณะมีความเชื่อมั่นในการด าเนิน
ของทีมบริหารร้อยละ 91.60 (7.4ก-2)  

     รปู7.4ก-1ร้อยละของบุคลากรที่รบัทราบวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์                รปู7.4ก-2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นในการน าทมีของผู้บรหิาร 

           
 

7.4ก(2) ผลลัพท์ด้านการก ากับดูแล 
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมีกระบวนการก ากับดูแลบริหารคณะฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และส่งผลต่อผลการประเมินโดยรวมขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านผลประเมินในปี 2563 (รูปที่7.4ก-2 ) คณะฯ ได้รับการตรวจสอบด้านการเงินและตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและสตง. ทุกปี และประเมินผลการปฏิบัติด้านการบริหารของผู้บริหารทุกปี นอกจากนี้การน าเสนอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ด้านการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการยังส่งผลให้คณะศิลปศาสตร์
เป็น Best Practice ด้านประชาสัมพันธ์ (รูปที่7.4ก-2)   

 
รูปที่7.4ก-2 การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลปี 2563                                 รูปที่7.4ก-2 จ านวนข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์  

    



 

 

 
 

 
7.4ก(3) ผลลัพท์ด้านกฏระเบียบ ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน 
คณะฯ มีความมุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติมกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการด านเนินงาน

ด้านวิชาการ ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์ TQF และ ได้รับการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-
QA) (7.4ก3) 
ตารางท่ี7.4ก-3 กำรปฏิบัตติำมกฏหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ด้ำนวิชำกำร  

7.4ก(4) ผลลัพท์ด้านการประพฤติอย่างมีจริยธรรม  
       คณะฯ มุ่งเน้นให้มีการประพฤติตามหลักจริยธรรมของบุคลากร โดยจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนิสิต 
บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ โดยการแจกคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ทุกภาคการศึกษา 
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานด้านการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส่งผลให้การด าเนินการด้าน
จริยธรรมในด้านต่างๆ มีจ านวนน้อย ซึ่งผลการด าเนินงานไม่พบข้อร้องเรียนในที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคณะทางด้าน
วิชาการ จ านวนนิสิตที่มีสถิติทางวินัยร้ายแรงยังไม่เกิน 50 รายและจ านวนนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศ
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีการศึกษามีเพียง 63 ราย 
 7.4ก(5) ผลลัพท์ด้านความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ   
    คณะฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนชุมชุนเป้าหมายของคณะ ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง จากผลการ
ด าเนินการด้านการสนับสนุนชุมชนส่งผลให้คณะฯ ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาและจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือ
ท าโครงการและผลิตผลงานวิจัยเพ่ือรับใช้สังคมและชุมชุนที่ส าคัญ ในปีการศึกษา 2563 และปีงบประมาณ 2564 คณะฯ 
ได้ผลิตผลงานรับใช้ชุมชนที่ส าคัญจ านวน 6 พ้ืนที่ ได้แก่ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลพะเยา และศูนย์การเรียนอินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม อ.เชียงค า จ.พะเยา จากผลส าเร็จใน
การพัฒนาชุมชน ส่งผลให้คณะฯ ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยพะเยาและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 5 ทุน รวมงบประมาณท้ังหมด 6,740,000 บาท 
 ด้านผลกระทบองค์กรต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความผาสุกของชุมชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
พะเยา คณะฯ มีกระบวนจัดการขยะและด าเนินกิจกรรม/โครงการของคณะให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คณะศิลป
ศาสตร์ได้รับการรับรองส านักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 3 ปี (2561-
2563) การจัดการขยะกระดาษและกิจกรรมในโครงการส านักงานสีเขียวยังลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรและคณะฯใกล้เคียง  
 
 
 

ตัวชี้วัด ปีการศึกษา  
2560 2561 2562 2563 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตามเกณฑ์ TQF 100 100 100 100 
2. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินภายในตามเกณฑ์ AUN-QA 100 100 100 100 



 

 

 
 

7.4ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
 
 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้มีการทบทวนแผนการจัดท าและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ท าให้
เกิดความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (7.4-ข-1)  และผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ร้อย
ละ 100 (7.4ข-2)  
  รูปที่ 7.4ข-1 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการที่ส าคัญ               รูปที่ 7.4ข-2 ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 

      
 
7.5 ผลลัพท์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  

7.5ก(1) ผลลัพท์ด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน  
     คณะฯ มีกระบวนการบริหารงบประมาณ ได้แก่งบประมาณแผ่นดิน (7.5ก-1) งบประมาณรายได้ (7.5ก-2) 
งบประมาณสะสม เงินรายได้จากการให้บริการศูนย์ภาษาและเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (7.5ก-3) คณะฯ มี
กระบวนการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการในแต่ละพันธกิจ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินในที่ประชุมประจ า
คณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน  

รูป7.5ก-1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ                                                         รูป7.5ก-2 งบประมาณเงินรายได้ท่ีได้รับการจัดสรร      

           
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
รูป7.5ก-3 รายได้ท่ีเกิดจากการบริการวิชาการและรายได้อื่น  

 
 

 7.5ก(2). ผลการด าเนินการด้านการตลาด  

ผลการด าเนินการด้านการตลาดด้านการวิจัยงานจากการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุน

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอกแก่บุคลากรในคณะฯ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพด้านการ

ท าวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ท าให้คณะฯ มีรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน (7.5ก-1) งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการ

จัดสรร (7.5ก-2) และรายได้ที่เกิดจาการบริการวิชาการและรายได้อ่ืน (7.5ก-3)  

 

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

 

 


