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ค าน า 

  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565-2569 นี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้อง 

และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2560-2579 มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 และนโยบายและยุทธศาสตร์การ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ .ศ.2563-2570 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตาม

ประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย

อย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565-2569 จัดท าขึ้นโดยใช้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education for Performance; EdPEx) โดยมีองค์ประกอบของแผน ได้แก่ โครงร่าง

องค์กร (Organization Profile) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของวิทยาลัยการจัดการ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย 7s McKinney  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis ความ

ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  (Strategic Challenge)   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ ก าหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; OS) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance 

Improvement System) การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร ์และระบบการปรับปรุงพัฒนา เป็นต้น 

 ในนามของผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณ บุคลากร สาย

วิชาการและสายสนับสนุน ที่ให้ความร่วมมือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 

1. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา   

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื ่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา  

แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยาตั ้งแต่ปี พ.ศ.  2538 ต่อมาในปี พ.ศ.  2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติ เปลี่ยนชื่อ 

เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตรา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่ อวันที่ 

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมมุ่งสู่

การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลรวมทั้งการพัฒนา 

องค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน”โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัยแบ่งเป็น  3 กลุ่มสาขาวิชา 

ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของวทิยาลัยการจัดการ 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้รับการจัดตั้งเป็นส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 

7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2553 ตราในราชกิจจานุเบกษา หน้า 42 เล่ม 129 

ตอนพิเศษ 81 ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นับเป็น 1 คณะของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีที่ตั้งอยู่ 

เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 ปัจจุบ ัน ว ิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษามาแล้วเป ็นเวลา 9 ปี ผลิตบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว  7 รุ ่น ผลิตบัณฑิตเข้าสู่

ตลาดแรงงานแล้วมากกว่า 200 คน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้รับการยอมรับจากองค์กร

วิชาชีพ ดังเชน่ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับรองมาตรฐาน

การศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ.  2555 ในปัจจุบันบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัยฯ ได้ประกอบวิชาชีพและอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายปกครอง 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการ องค์กรเอกชน มัคคุเทศก์ เป็นต้น 
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 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งมั่นสร้างความรว่มมอืในการจัดการศึกษา ฝึกอบรม 

หรือจัดประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประชุมของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมส าคัญของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย การติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ การเป็นสถานที่จัดการศึกษาทางไกลระหว่างวิทยาลัยการ

จัดการและห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ  

ของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.2 หลักสูตรและบริการ  

 หลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

โดยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 4 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับการศึกษาปริญญาโท 

จ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับการศกึษาปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังนี ้  

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 3. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 บริการ  

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการบริการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 1) บริการแก่ภายใน อาทิ บริการ

วิชาการตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนโดยได้ลงพื้นที่ชุมชน

ผ่านโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล/1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความส าเร็จ ที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนกุฎีจีน แขวงวัด

กัลยาณ ์เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ชุมชนวัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  

ชุมชนเขตคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  2) บริการวชิาการและวิจยัตามความต้องการของหน่วยงาน

ภายนอก อาทิ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (สสว.)  กรมการท่องเที่ยว กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย  เป็นต้น 
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1.3 เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก    

 ด้านการก าหนดเป้าหมายสู่ความส าเร็จ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนด

เป้าหมายของการด าเนินงานตามพันธกิจ 5 ด้าน การก าหนดเป้าหมายสู่ความส าเร็จ วิทยาลัยการจัดการ 

ได้ก าหนดพันธกิจสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการก าหนดพันธกิจหลัก 5 ด้าน  

 1) ผลติกาลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 2) วจิัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 3) บริการวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

 4) ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

 5) บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

 วิทยาลัยการจัดการ มุ่งสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของวิทยาลัยการจัดการและ

มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งใช้เป็นตัวชี้วัดส าหรับวัดประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการทุกด้าน ดังนี ้
 

 1.3.1 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

ตารางที่ 1 หลักสูตรและการจัดการศึกษา  

หลักสูตร ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร  

1. ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

2. ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ผู้เรียนสามารถน าเอาความรูแ้ละ

ทักษะท่ีได้รับไปพัฒนาการท างาน

และเกิดความกา้วหนา้ของอาชพี 

 

จัดการศึกษาเนน้ศกึษากระบวนการวจิัย 

(เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับการศึกษาดูงาน  

ณ สถานท่ีจริงหรือองค์กรชัน้น าท้ังในและ

ตา่งประเทศ มุง่เน้นการศึกษาค้นควา้โดย

ผู้เรียนสามารถน าแนวคดิและทฤษฎีไปใช้ 

ประโยชนแ์ก่ตน ชุมชนและสังคม ปฏบัิตไิด้

จรงิ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร  

1. การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563) 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการ

ผู้เรียนสามารถน าเอาความรูแ้ละ

ทักษะท่ีได้รับไปพัฒนาการท างาน

และเกิดความกา้วหนา้ของอาชพี 

พัฒนาตนและสังคม 

จัดการศกึษาในทุกรายวชิาจะมท้ัีงการ

บรรยายและฝึกปฏบัิต ิรว่มกับการศึกษาดู

งาน ณ สถานที่จรงิหรือองคก์รช้ันน าท้ังใน

และตา่งประเทศ 
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หลักสูตร ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

ท่องเท่ียวและการโรงแรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

1.3.2 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานด้านการบริการทางการวิจัย การด าเนินงานบริการ

วิชาการ และการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตารางแสดงที่ 2 เป้าหมายแนวทางการวิจัย 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ชุมชนและสังคมได้รับการ

พัฒนาหรอืมีคุณภาพชวีติท่ีดขีึน้ 

กาท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม

ทางการบริหารการศึกษาและการท่องเท่ียวท่ี

ส่งเสริมความก้าวหนา้ของชุมชนและสังคม

สร้างสรรค์งานวจิัยดา้นการท่องเท่ียวและ

การบริหารการศึกษา ท่ีพัฒนาชุมขน 
 

 ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานบรกิารวชิาการ 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การบริการวิชาการ 1. ผู้รับบริการได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ และบริการท่ี

สนองความตอ้งการในการ

เพิ่มความรู้ ทักษะ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชวีติและการ

ท างานของบุคคล กลุ่ม

บุคคล องคก์ร 

2. ผู้รับบริการสถานที่มคีวาม

พงึพอใจ 

การให้การบริการวิชาการด้านการท่องเท่ียว

และการบริหารการศึกษาแก่บุคคลหรือ

หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบดังนี้ 

1. การสนับสนุนวทิยากร 

2. การบริการโครงการตา่งๆ ที่วทิยาลัยการ

จัดการจัดสรรเงินรายได้สนับสนุนการ

ด าเนนิโครงการ 

3. การบริการท่ีได้รับทุนสนับสนุนการ

บริการวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน 

4. การบริการสถานที่ในการจัดอบรม/

กิจกรรม/ประชุมแกห่นว่ยงานภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

 

ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

อนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารุง ส่งเสริมปลูกฝังความเป็นไทย 1. มกีิจกรรมท่ีสง่เสริมและแสดงออกถึง



 

  

9 

 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้

ยั่งยืนให้กับผู้รับบริการและ

บุคลากร 

ความเป็นไทย 

2. ร่วมกับชุมชนในการอนุรักษส์ืบสาน

ศลิปะวัฒนธรรมดา้นตา่งๆ 
 

1.3.3 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินด้านการบริการอื่นๆ วิทยาลัยการจัดการ  
 

ตารางแสดงท่ี  5 การใหบ้ริการเช่าสถานที่ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1. บริการสถานท่ีเพื่อใช้ประชุม อบรม 

สัมมนา จัดสอบ 

1. มีความพึงพอใจในการใช้

บริการสถานที่ 

2. ผู้ใช้บริการกลับมาใช้ซ้ าหรือ

เพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการ 

1. วิทยาลัยการจัดการ มีห้องหลายขนาดให้

เลอืกใช้งาน ตามความเหมาะสมกับจ านวน และ

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตรงกับความ

ต้องการใช้งานของลูกค้า อีกท้ัง มีความทันสมัย

ของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ มีการดูแล

รักษาปรับปรุงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. มกีารจัดโปรโมชั่น ส่งเสริมการขายในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อรักษาลูกค้าเดิม และกระตุ้นการ

เพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม ่

3. การให้บริการ มีการดูแลกลุ่มลูกค้าอย่าง

ใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงการ

ประสานงานกับวิทยาลัยการจัดการ ผ่านหลาย

ช่องทาง อาทิ การเข้ามาติดต่อโดยตรง การโทร

ติดต่อสอบถาม ท้ังทางโทรศัพท์ และ E-mail มี

เจ้าหน้าท่ีคอยตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ 

พร้อมท้ังติดตามผลจากการใช้บริการ โดยมีการ

ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อ

น าไปวางแผนปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ

ของลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันและกลับมาใช้

บริการอยา่งต่อเนื่อง 

4. สถานท่ี ความเหมาะสมของขนาดตรงตาม

ความต้องการใช้งาน ความสะอาด ความพร้อม

และความทันสมัยของอุปกรณแ์ละเทคโนโลยี 

5. ราคาสามารถแขง่ขันได้และมคีวามคุ้มคา่ 
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1.4 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต  
 

ปรัชญา ปญฺญาชีวี เสฏฐชวี ีนาม (ปัญญาชวี ีเสฏฐะชวี ีนาม)  

"ด ารงชวีติดว้ยปัญญาประเสริฐที่สุด"  (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All) 

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทศัน ์  “ สถาบันท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการบน

พื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยท่ีีมีเครอืขา่ยระดับสากล”  

A  life long learning and management-led excellent institute in innovation and 

technology with global network. 

พันธกจิ 1. ผลิตก าลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต  

2. วจิัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม   

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสบืสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล  

อัตลักษณ ์

บัณฑิต 

1) อัตลักษณท์างวิชาชพี: มีคุณภาพและมสีมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน

วชิาชีพ และทักษะตามความตอ้งการอุตสาหกรรมอนาคต       (New S-curve)  

2) อัตลักษณท่ั์วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพด ีมีบุคลิกภาพดี 

ค่านิยมองค์กร 

 

วทิยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยพะเยา จะสื่อให้เป็นท่ีรับรู้ของประชาคมใน

มหาวทิยาลัยและสาธารณชนท่ัวไปภายใต้ค่านยิม UPCM 

U = Unity   ความเป็นหน่ึงเดียว มุง่สู่เป้าหมาย 

P = Professional              ท างานอย่างมอือาชพี เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน 

C = Collaboration       ร่วมมอืกันอยา่งมีประสิทธิภาพ 

M = Merit                ตอบแทนชุมชนและสังคม 

สมรรถนะหลักขององค์กร  

(Core Competency) 

 

มกีารบริหารงานท่ีคลอ่งตัว มีความยดืหยุ่น มบุีคลากรเชี่ยวชาญวชิาการ บริการและ

งานวจิัย 

 

 พันธกิจ (Missions) 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอนท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบท

สังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนินพันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและ
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มาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงด าเนิน

พันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 1) ผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู้ทันโลกทัน

เทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ ใส่ใจตอ่ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมี

คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม 

รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด

การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการ

บริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับ

และตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็น

สากลและนานาชาติ 

 2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled 

Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

การวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหมน่ าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ

สังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผล

เป็นระบบสร้างเครือขา่ยนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่

ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการ

เผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้
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ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถ

พัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศใหเ้ป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  

  3) บรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มคีุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุกสาขาทั้งด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธาน

มุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัยต้อง

ค านึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักส าคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย 

มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่รว่มกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม 

ยกระดับการศกึษา สรา้งรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคม

ที่เกิดขึน้ เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า เกิด

สังคมความสุข 

 4) ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

 การด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้

ความส าคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู  

สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู  

สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถี ชีวิตที่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 5) บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดในการบริหาร

คน บริหารงาน ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์

สุขของบุคลากรมรีะบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพ

ของบุคลากร ทั้งผูบ้ริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบท

ของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindsetของการท างานและการบริหารร่วมกัน และมี

ภาวะความเป็นผู้น า (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดง

ความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมาย
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การด าเนินงานในพันธกิจตา่ง ๆ กระตอืรอืร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) 

มีความมุง่มัน่และต้องเห็นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary) ดว้ยหลักการท างานรว่มกัน “สานความคิด สร้าง

จิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
 

1.5 บุคลากร (Workforce Profile)    

สมรรถนะหลักของพนักงานวิทยาลัยการจัดการ (Personal Competency)  

 (1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ใช้

ความรู ้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโค้ชเป็นผู้บริหาร เป็นผู้ก ากับและ

ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และแนว

ปฏิบัติตา่งๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ

ของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธ

กิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมคีุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร สามารถจัด

บุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอนตามกรอบมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจในการท างาน   

3. มุ่งเน้นกระบวนการท างานเชิงดิจทิัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ท างาน และบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน “สานความคิด สร้าง

จติใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ด ีเพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพแก่นสิิต และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมอืสนับสนุนการท างานด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล ตามนโยบาย Smart Operation 

และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการท างาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานแบบ

ก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) สอดคล้อง

และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 (2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard  

Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะการประเมินผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม และ 

มีทักษะทางภาษาเพื่อมุง่สูค่วามเป็นสากลและนานาชาติ   

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

5. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้มหาวิทยาลัย

พะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 
 

ตารางท่ี 6 แสดงอัตราส่วนจ านวนต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร 
 

สายวชิาการ จ านวน 

ต่อคน 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาที่

ปฏิบัตงิาน (ปี) 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 20-39 40-55 56-74 ≤ 5 5-10 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สายวชิาการ 

รองศาสตราจารย์ 6 - - 1 5 - - 6 - 6 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 2 - - - 2 - - 2 1 1 

อาจารย์ 3 - - - 3 - 1 2 2 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ 

รองศาสตราจารย์ - - - - - - - - - - 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1 - - - 1 - - 1 - 1 

อาจารย์ 1 - - - 1 - 1 - 1 - 

รวม 13 - - 1 12 - 2 11 4 9 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 2 คน ประกอบ

ไปด้วย ผู้ที่มีต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน ร้อยละ 50.00 ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการ ส่วนใหญ่ของวิทยาลัยการ

จัดการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทีเช่ียวชาญในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม จ านวนรวมทั้งสิน้ 11 คน 
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 วิทยาลัยการจัดการ มีเป้าหมายร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

อาจารย์ให้ใช้ความรู้และใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 

พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard 

Framework, UP-PSF) ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ และการให้

แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ได้รับต าแหนง่ทางวิชาการ 

 (3) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายสนับสนุน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2. บริการที่ดี (Service Mind) 

3. เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

6. มุ่งสานความคิดสร้างจติใจ ใหเ้กิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้มหาวิทยาลัย

พะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 
 

ตารางที่ 7 แสดงอัตราส่วนจ านวนต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 

พนักงาน 

สายสนับสนุน 

จ านวน 

ต่อคน 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ร้อยละ 

ต่ ากวา่ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 20-39 40-55 56-74 

พนักงานมหาวทิยาลัย 13 3 6 3 1 9 4  86 

ลูกจ้างเงินรายได้คณะ 2 1 1 - - 1 - 1 14 

รวม 15 4 7 3 1 10 4 1 100 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 17 คน ประกอบ 

ไปด้วย ผู้ที่มีต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวนทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 84   

และลูกจ้างช่ัวคราว จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16 

 วิทยาลัยการจัดการ มีเป้าหมายร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงาน

สายสนับสนุน และลูกจ้างช่ัวคราว ให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี  และมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  
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1.6 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แบ่งโครงสร้างองค์กรตามที่ก าหนดไว้ในพระราช 

บัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
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1.7 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 

 
 
 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังตารางต่อไปนี ้ 
 

ตารางที่ 8 การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่นและ

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรียน 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

1. อยู่และเรียนอยา่งมีความสุข 

2. จบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. ได้รับความรู้และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่สามารถสรา้งความกา้วหนา้

ทางวิชาชพี 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยมคีณุภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ดจ้รงิ 

2. ด าเนนิโครงการแลว้เสร็จ และสามารถผลิตตัวช้ีวัดได้ค่าเป้าหมาย 

ผู้ให้ทุนบริการวิชาการ การบริการวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ผู้รับบริการวิชาการ 1. มีความพงึพอใจต่อการบริการวิชาการ 

2. ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะ 

ผู้ใชบ้ริการสถานที ่ 1. มีความพงึพอใจต่อการให้บริการสถานที ่

2. ผู้ใชบ้ริการกลับมาใชซ้้ า หรือเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการ 

ศษิยเ์ก่า 1. สนบัสนุน/ร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 

2. มโีอกาสพัฒนาตนเองได้อยา่งตอ่เนื่อง 

ผู้ใชบั้ณฑิต ได้บัณฑิตท่ีพร้อมท างาน มอีงคค์วามรู้ และทักษะทางวชิาชีพส าหรับปฏบัิตงิานจรงิ 
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ตารางที่ 9 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน   

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศกึษา 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศ

ศาสตร์ และวทิยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา  

ท่ีร่วมพัฒนาหลักสูตร 

ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอนตามแผนการ

ศกึษาและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

เล่มหลักสูตรของสถาบัน หนังสือราชการ  

การประชุม อเีมล์ 

แหลง่ฝึกปฏบัิตวิชิาชีพการบริหาร

การศึกษา  

 

 

 

ร่วมฝึกประสบการณ์ ตาม

ข้อก าหนดของหลักสูตร และ

ร่วมประเมินผล 

มาตรฐานและขอ้ก าหนด

ของคุรุสภา 

หนงัสอืราชการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านการวิจัย 

แหลง่ทุนวจิัย ร่วมสนับสนุนทุนวจิัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคีเครอืขา่ย ร่วมด าเนนิโครงการวจิัย ข้อเสนอโครงการวจิัยท่ี

ปรากฏหน่วยงานเป็นผู้

ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

 

ท่ีมา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการ 

ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  
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กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 

  กระบวนการจัดท าแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมประเทศ 

(Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ

ขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-based economy และการท างานแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix) 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการตามกระบวนการดังนี้  

  กระบวนการที่ 1 [เมษายน-พฤษภาคม 2564] เข้าประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อทบทวนผล

การด าเนินงานและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันวางกรอบเพื่อการก าหนด

ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ร่วมกันกับผูร้ับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางเกณฑ์

คุณภาพศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มีความ

สอดคล้องกับสภาวการณ์โลก บริบทของการพัฒนาประเทศไทย และบริบทของมหาวิทยาลัย 

 ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินตนเอง ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของการประเมินก าหนดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ตามคู่มือการประเมินก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ของ

กระทรวง อว.  

 กระบวนการที่ 2 [พฤษภาคม-มิถุนายน 2564]  เข้าการประชุมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พะเยาเพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 

2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 

ผูช่้วยอธิการบดี รองคณบดี และผู้อ านวยการ 

 กระบวนการที่ 3 [กรกฎาคม 2564] จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 มีการจัดประชุมระดมสมองผู้บริหาร บุคลากร วิทยาลัยการ

จัดการ จ านวน  4 ครั้ง ดังนี้  

  ประชุมครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง L807 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนน

วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569 และแบ่งภาระงานเพื่อให้แต่ละส่วนงาน

ของวิทยาลัยการจัดการด าเนินการรวบรวมข้อมูลจัดท า(ร่าง)แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ  
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หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานประสานงานและประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานวิชาการ 

หัวหนา้งานแผนงานและเจ้าหน้าที่งานแผนงาน  ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร และดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ 

  ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง L807 วิทยาลัยการจัดการ

อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร น าเสนอข้อมูลตามที่ได้รับ

มอบหมายแต่ละส่วนงานเพื่อร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการ (ร่าง) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย

การจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 

หัวหนา้ส านักงาน งานแผนงาน  งานบริหารทั่วไป งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ  

  ประชุมครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ห้อง R805 และ Microsoft teams น าข้อมูลที่

ได้จากการประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ได้รับข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง แก้ไข ผู้ เข้าร่วม 

ประชุมประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ หัวหน้าส านักงาน งานแผนงาน  งานบริหารทั่วไป  

งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ  

  ประชุมครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง R805 วิทยาลัยการจัดการ อาคาร

เวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่าน Microsoft Teams เนื้อหาการ

ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันวิทยาลัยการจัดการและวิเคราะห์ความผูกพันกับลูกค้าและการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมการศึกษา ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่  

 กระบวนการที่ 4 [สิงหาคม 2564] น าส่งแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 30 สิงหาคม 

2564  
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของวิทยาลัยการจัดการ  
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์กร เพื่อการปรับตัวเข้าสู่

การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้มีการประเมิน

คุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria  

for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA) โดยได้วิเคราะหส์ภาวการณ์ของวิทยาลัยการจัดการ ไว้ดังนี ้
 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 ความเป็นเลิศในการแข่งขัน 

 ด้านการเรียนการสอน วิทยาลัยการจัดการ ทั้ง 4 หลักสูตร สิ่งที่เป็นจุดเด่น คือ อาจารย์ประจ า

หลักสูตรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีคุณวุฒิทางการศึกษาตามข้อก าหนดขององค์กรทางวิชาชีพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรด้านการบริหารการศึกษา คือ คุรุสภา และหลักสูตรด้านการจัดการการ

ท่องเทีย่วและการโรงแรม มีข้อได้เปรียบ คือ ชื่อของหลักสูตรตรงและมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว

และโรงแรม  

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการท าวิจัย วิทยาลัยการจัดการมีคณาจารย์ที่ดูแล

และให้ค าปรึกษานิสิตอย่างใกล้ชิด ชัดเจน สามารถพัฒนาศักยภาพนิสิตและก่อให้เกิดความผูกพันกับ

สถาบัน 

 ด้านบุคลากร วิทยาลัยการจัดการเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตคุณภาพจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

คุณภาพและมีช่ือเสียงช้ันน าระดับประเทศ  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการจัดการ มีสถานที่ตั้งอยู่ใจกลาง

กรุงเทพมหานครเพรียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการจัดการเสริมสร้างบรรยากาศ 

ที่ให้ความสุขแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ผู้เรียน และผ่านการรับรองส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Green office) ประจ าปี พ.ศ. 2562 รางวัลระดับดีมาก (เหรียญเงิน) ระดับประเทศ 

 หลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมมีอัตลักษณ์เฉพาะของวิทยาลัยการจัดการ โดยประยุกต์

แนวคิดเชิงปรัชญาแบบองค์รวม (Holistics) เข้ากับการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

การท่องเที่ยว (Integration) เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ กลยุทธ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม  อันจะน าการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับ

การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวระดับรากหญ้าในชุมชน  
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 วิทยาลัยการจัดการ จึงมีความเป็นเลิศในการแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ตลาดของ

ผู้เรียนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สร้างความแตกต่างด้วยการ

สร้างคุณค่า (Value) ได้แก่ การปรับเนื้อหา (Content) ให้ครอบคลุมสิ่งที่ไม่คาดว่าจะเกิด (Unthinkable)  

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมเพื่อรับภาวะความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

รูปแบบต่าง ๆ (Disaster preparedness) และการปรับเนื้อหาและทักษะด้านการปรับกลยุทธ์เชิงเศรษฐกิจมา

เน้นการจัดการเชิงเศรษฐกิจ 2 ระบบ ควบคู่กันไปทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในระดับ

อุตสาหกรรมของประเทศ  และระบบเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับชุมชนและหมู่บ้านเพื่อเจาะตลาดด้วยการ

สร้างคุณค่าที่สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

 การวิเคราะห์ความเป็นเลิศด้านการแข่งขันจากการวิเคราะห์ตลาดของผู้เรียนด้านการบริหาร

การศึกษา คู่เทียบที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการจัดการเทียบกับหลักสูตรด้าน 

การบริหารการศึกษาที่ เ ปิ ด ในมหาวิทยาลั ยอื่ นที่ จั ดการศึกษามานานกว่าและอยู่ ใ กล้ เคี ย ง  

เช่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แนวที่ใช้เทียบ คือ คุณลักษณะของผู้เรียน และ

ภาพรวมของการบริหารหลักสูตร จ านวนผู้จบการศึกษา คณาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ 

มีประสบการณแ์ละต าแหน่งวิชาการ  

 ด้านวิจัยและการบริการวิชาการของวิทยาลัยการจัดการด าเนินการตามค่านิยมร่วมของ

มหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

การจัดการ “สถาบันที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการบนฐาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีเครือข่ายระดับสากล” ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา

ชาติ 20 ปี   
 

 5) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กรโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีกระบวนการท างานประจ าวัน (PDCA) เป็นเครื่องมือคุณภาพในการท างานเพื่อ 

ให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) โดยใช้วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  (KM) ให้หน่วยงาน

น าไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร  เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร  

เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยโดยส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์   

 (1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

ตารางที่ 10 การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey  
 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Strategy 1. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้มาจากการมีสว่น

ร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

2. วสิัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวช้ีวัดมี

ความสอดคล้องกัน 

3. มกีารแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสูก่ารปฏบัิติ

ท่ัวท้ังองค์กร 

4. มตีัวช้ีวัดเร่งดว่น Super KPI เพื่อผลักดันให้

เกิดการด าเนนิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. การด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุ

เชงิประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2. ขาดพลังขับเคลื่อนท่ีท าให้การด าเนนิงานส าเร็จตาม

กลยุทธ์ 

3. ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์อยา่งทั่วถึง 

2. Structure 1. มีโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจน ท่ีสามารถ 

   เชื่อมโยงกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน ณ วทิยาลัย

การจัดการ มคีวามทันสมัยสอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศกึษา ปรัชญา 

วสิัยทัศน์ของมหาวทิยาลัยและวิทยาลัย และ

ตรงกับความต้องการของผูใ้ชบั้ณฑิต และผู้

มสี่วนได้สว่นเสีย 

1. การแยกเป็นหน่วยงานระดับคณะนอกมหาวิทยาลัย 

ขาดการสนับสนุนจากบางหนว่ยงาน เช่น 

โรงพยาบาล 

2. การบริหารงานทางวิชาการ และ 

งานงบประมาณ ตอ้งพ่ึงพามหาวทิยาลัย 

 

3. System มีระบบการบริหารงานท่ีคล่องตัวและยืดหยุ่น

ตามสถานการณ์ 

บุคลากรไมเ่ห็นภาพรวมและขาดการบูรณาการในการ

ท างาน 

4. STAFF มีความเป็นมืออาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 

และสายสนับสนุน 

บุคลากรบางส่วนขาดทักษะด้านเทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

 

5. Skill  1. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อสามารถท างานใน

ปัจจุบัน 

2. มบุีคลากรสายวชิาการเข้มแข็ง 

3. บุคลากรสายสนับสนุนมจีิตบริการ มี

ศักยภาพในการปฏบัิตงิาน สนับสนุน

ชว่ยเหลอืนิสติ ผู้ใชบ้ริการทุกชอ่งทาง 

4. มกีารวางต าแหน่งของบุคลากรได้เหมาะสม

กับต าแหนง่งาน 

 1. บุคลากรอาวุโสยังไมเ่ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยใีนยุค disruptive innovation 

2. พนักงานสายวชิาการรุ่นใหมม่จี านวนนอ้ย 
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7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

6. Style 1. มีรูปแบบภายในองค์กรท่ีเสริมสร้าง

บรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การพัฒนาทีมงาน 

2.มคีวามเป็นมติรเป็นกันเองให้ความร่วมมอื 

รวมพลังเพื่อความส าเร็จ 

3. มกีารบริหารงานแบบมสี่วนร่วมท้ังระดับ

คณะ และระดับหลักสูตร 

 1. ขาดรูปแบบการท างานภายในองค์กรท่ีสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงภาพรวมขององค์กร  

2. ยังขาดการประสานท่ีจะให้ทุกฝ่ายร่วมเป็นทีมงานท่ี

ทรงพลัง 

3. เนน้การบริหารในแบบราชการมาก 

4. ระเบียบ ข้อบงัคับ หรือประกาศมีมากเกนิกวา่จะ

ท าความเข้าใจ และมีการเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา 

7. Shared 

Value 

1.มกีารก าหนดค่านยิมร่วมท่ียึดเป็นหลักการใน

การพัฒนาองคก์ร 

2. ยดึนสิิตเป็นศูนย์กลางเนน้คุณภาพ สร้าง

ชุมชนท่ีเข็มแข็ง รักษากฎระเบียบเรียนรู้ และ

ปรับให้มีคุณภาพดีขึ้น 

3. บุคลากรมคีวามรักองค์กร มคีวามคิดเชงิ

บวกตามวสิัยทัศน์ของผู้บริหาร เพื่อ

ด าเนนิงานท่ีบรรลุเป้าหมายของวิทยาลัยการ

จัดการ 

4. บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีความผูกพันกับ

วทิยาลัยการจัดการ และมีสว่นชว่ย

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอกีชอ่งทางหนึ่ง 

5.วทิยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินออฟฟศิสี

เขียวในโครงการ Green University 

 1.บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านยิมร่วมไปใช้ในการ

ปฏบัิตงิาน 

2. ขาดแผนการน าค่านยิม ไปสู่ภาคปฏบัิติ 

 3.ขาดการเนน้ย้ าความส าคญัคา่นิยมร่วมอยา่งต่อเนื่อง 

4.ขาดการน าค่านยิมร่วมไปใชใ้ห้เป็นประโยชนต์อ่ผู้มี

ส่วนได้สว่นเสีย 

 

 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ตารางที่ 11 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis   

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาล 

 (Political) 

1. นโยบายการผลิตก าลังคนระดับสูง เพื่อ

การพัฒนาบัณฑิต 

2. นโยบายการให้อสิระในการจัดการศึกษา 

3. การสนับสนุนด้านงบประมาณจากส านัก

งบประมาณ 

1. งบประมาณสนับสนุนด้านการวจิัย การ

บริการวิชาการและการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ไมเ่พยีงพอ และซับซ้อน

ขึน้ 

2. นโยบายทางวิชาการและระเบียบ กฎเกณฑ์
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PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

มคีวามเครง่ครัดมากขึ้น 

2. สภาวะเศรษฐกิจ (Eco-

nomic and Environment) 

ความต้องการของตลาดแรงงาน และความ

ตอ้งการของภาคเศรษฐกิจ 

1 .การปรับตัวในการพัฒนาคนให้มีทักษ 

   ในอนาคตที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

2. ปัญหาการประกอบวิชาชีพ และสภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ า ท าให้คนเข้าเรียนในระดับ

บัณฑิตศกึษานอ้ยลง 

3. การเมอืง สังคม และ

วัฒนธรรม (Socio and 

Cultural) 

1. การเปลี่ยนแปลงดา้นประชากรสูงวัย 2.

ความ ตอ้งการในการพัฒนาความรู้และ

ทักษะอาชีพของคนหลายกลุม่ 

3. การพัฒนาชุมชนดว้ยระบบเศรษฐกิจ 

พอเพยีงและใชว้ัฒนธรรมชุมชนเป็นหลัก 

4. มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้

และวิถชีวีติแบบใหม่ 

1. มีการแข่งขันในการจัดท าหลักสูตรแบบnon 

degree เพิ่มมากขึน้ 

2. มกีารจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลนเ์พื่อ

พัฒนาอาชพี (โดยไม่มคีา่ใชจ้่าย)  

 

4. เทคโนโลย ี(Technology) มคีวามเจรญิก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี

หลากหลายรูปแบบ ทัง้ฮาร์ดแวร์ และ

ซอฟตแ์วร์ ตลอดจนดจิิตัลแพลตฟอร์ม 

1. ตน้ทุนทางเทคโนโลยเีพิ่มสูงขึ้น 

2. มกีารเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การสอน

เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

5. สิ่งแวดลอ้ม (Environ-

ment) 

1.กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายดา้น

สิ่งแวดลอ้ม 

2.แนวโนม้การรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  

ภัยพบัิตทิางธรรมชาติ  โรคระบาด 

ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานวทิยาลัย 

6. กฎหมาย (Legal) 1.กฎหมายการจ้างงาน 

2.กฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 

3.กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

4. มาตรการดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA) 

5.ประมวลจริยธรรม 

6. องค์กรคุณธรรม 
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2.3 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

(Strategic Challenge)  

 จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Challenge) พบว่าวิทยาลัยการจัดการ มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และ

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  ดังนี ้
 
 

ตารางที่ 12 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  

การเตรยีมคนและ

เสริมศักยภาพคน 

 

SA 1. หลักสูตรระยะสั้นส าหรับ

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

เป็นการศึกษานอก

มหาวทิยาลัยและนอกระบบ 

เป็นท่ียอมรับมากขึ้น 

2. นโยบายท่ีสนับสนุนการ

คัดเลอืกและพัฒนาบุคลากร 

SC 1. มคีวามท้าทายเชงิกลยุทธ์ดา้นการสร้าง 

หลักสูตรระยะสั้น ในด้านอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและโรงแรม การจดัการ 

และการบริหารการศึกษาในอนาคต  

2. การสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่เพื่อ

เสริม/เตรียมทดแทนบุคลากรท่ีอาวุโส+

การพัฒนาทักษะใหม ่

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  

การสรา้งงาน 

วิจัย นวัตกรรม 

และการเปน็ผู้น า

ด้านวิชาการ 

SA 1. มกีารท าวิจัยโดยใชน้วัตกรรมเชงิ

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนแบบ

บูรณาการอย่างย่ังยนืและสร้าง 

นวัตกรชุมชน 

2. เนน้ท้ัง Basic + Applied เพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

 

SC 1. วทิยาลัยการจัดการสามารถน าเสนอ 

Model ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาชมุชน

ระดับหมูบ้่าน อบต. จังหวัดดา้นการ

ท่องเท่ียว และด้านการบริหารการศึกษา 

2. การเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม

จากวิจัยสูชุ่มชนหรือวชิาชีพของผู้ส าเร็จ

การศึกษา ส่งเสริมให้แนวทางในการ

น าไปใช ้

3. การเป็นผู้น าทางด้านการวิจยัสู่มาตรฐาน

ระดับสากล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

การบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนา 

SA มกีารให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจแบบ

พอเพยีง ให้บริการวิชาการท้ัง

องคก์รวิชาชพีและชุมชน 

SC 1. การให้บริการวิชาการเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

วัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพยีงและ

ประชาธิปไตยแบบ Local Government  

  2. การสร้างความร่วมมอืกับกลุ่มเป้าหมาย

ท้ังองค์กรวชิาชีพและชุมชน 
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ตารางที่ 13 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  

การเสริมสรา้ง

ส่งเสริมการท านุ

บ ารุงศลิปะ 

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

SA 1. การลงพืน้ท่ีชุมชนเพื่อร้ือฟ้ืนและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นให้

คงอยู่อยา่งยั่งยืน  

2. การธ ารงวัฒนธรรมของสังคม / ชาติ 

การสง่เสริม / ฟื้นฟูระดับท้องถิ่น  

SC 1.การน าภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

ศลิปะวัฒนธรรมในระดับโครงสร้างลกึของ

ชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน  

2.ก าลังบุคลากรท่ีจ ากัดต้องคดัเลอืกชุมชน

เป้าหมาย จะเขา้ศกึษา / พัฒนา / ส่งเสริม

ได ้

3. การบูรณาการด้านการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

การเสริมสรา้งและ

พัฒนาความเปน็

สากล 

SA 1. มกีารเสริมสร้างความเป็นสากล โยการ

ใชก้ารท่องเท่ียวขจัดความยากจนและลด 

CO2 ในโลกตามเกณฑข์อง UN WTO  

2. การพัฒนาระบบการท างานที่เป็น

สากล เชน่ใช ้IT การสง่เสริมการท าวิจัย

ท่ีได้องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีน าไปใช้

กว้างขวางเป็นสากล 

SC 1. มคีวามท้าทายเชงิกลยุทธ์ โดยการ

พัฒนาชุมชนให้เป็น green community 

และ green destination  

2. มคีวามจ ากัดของทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

การบริหารที่มี

ประสทิธิภาพและ

โปร่งใส 

SA มกีารบริหารท่ีผ่านการวเิคราะห์

องคป์ระกอบของการบริหารด้วย 7S  

ท่ีท างานสอดคลอ้งประสานกัน 

SC 1. การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ใหม่ต้อง
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบท้ังหมดท่ี

เหลอืดว้ยอย่างสอดคล้องกัน  

2. ความเป็นไปได้ในการบริหารด้วย 7S ซึ่ง

ตอ้งใชศ้ักยภาพและความทุม่เทสูง 

1. SA หมายถึง Strategic Advantages: ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

2. SC หมายถึง Strategic Challenges: ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
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2.4 การประเมินตนเองด้านการพลิกโฉมวิทยาลัยการจัดการ (University Re-Inventing) 

 วิทยาลัยการจัดการ การพลิกโฉมวิทยาลัยการจัดการ (University Re-Inventing) ตามแนวทาง

มหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน ดังปณิธาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และจากการประเมินตนเองตามเกณฑ์ตัวชี้วัด การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 4 

กลุ่มตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ได้แก่ กลุ่ม 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and 

Frontier Research) กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) กลุ่ม 3 การ

พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) และกลุ่ม 4 การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  (Profes-

sional Development) พบว่า มหาวิทยาลัยพะเยามีผลงานที่โดดเด่นทั้งด้านประสิทธิภาพ (Performance) และ

ศักยภาพ (Potential) ในกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) มหาวิทยาลัยพะเยาจึง

ได้เลือกและก าหนดต าแหน่งของตนเองตามผลประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพคือเป็น “มหาวิทยาลัยกลุ่ม 3 

การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community)” และมีความพร้อมที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
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การวิเคราะหค์วามผกูพันกับลูกค้าและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการศกึษา 
 

3.1 การวเิคราะห์ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเปา้หมาย เนื้อหาจากการวิเคราะห ์

3.1.1 ผู้เรียน 

 

ระดับบณัฑิตศึกษา 

1. อยู่และเรียนอยา่งมีความสุข 

2. จบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. ได้รับความรู้และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ท่ีสามารถสรา้งความกา้วหนา้ทางวิชาชพี 

3.1.2 ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 

ผู้ใหทุ้นวิจัย 

1. ผลงานวจิัยมคีณุภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ดจ้รงิ 

2. ด าเนนิโครงการแลว้เสร็จ และสามารถผลิตตัวช้ีวัด 

ได้คา่เป้าหมาย 

ผู้ใหทุ้นบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ผู้รับบรกิารวิชาการ 

1. มีความพงึพอใจต่อการบริการวิชาการ 

2. ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะ 

ศิษย์เก่า 

สนับสนุน/ร่วมกิจกรรมของวทิยาลัย 

ผู้ใช้บัณฑิต 

ได้บัณฑิตท่ีพร้อมท างาน มอีงคค์วามรู้ และทักษะทางวชิาชีพส าหรับ

ปฏบัิตงิานจรงิ 

3.1.2 ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ผู้ใชบ้ริการสถานที ่

1. มีความพงึพอใจต่อการให้บริการสถานที ่

2. ผู้ใชบ้ริการกลับมาใชซ้้ า หรือเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการ 
 

 

 

 

 

 

3.2 การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Five Force Model) 
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วิเคราะห์ปัจจัยกดดนั 5 ด้าน ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์

Five Force Model Strategic Advantage Strategic Challenges 

1. อ านาจต่อรองจากลูกค้า  1. คณาจารย์เป็นผู้มชีื่อเสียง เป็นท่ียอมรับ

ด้านการบริหารการศึกษาและการจัดการ

การท่องเท่ียวและโรงแรม 

2. หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกเวลา 

ท าให้เอื้อตอ่การท างานของผู้เรียน 

3. สถานท่ีต้ังของวทิยาลัยการจดัการอยู่

ศูนยก์ลางของธุรกิจ 

4. หลักสูตรเป็นท่ียอมรับของผู้ท่ีสนใจเขา้

ศกึษา 

5. ความส าเร็จในการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศกึษา 

6. คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นท่ี

ยอมรับในสายวชิาชีพ 

ตอ้งศึกษาเป้าหมายหรือความ

คาดหวังของลูกคา้ ผู้ท่ีจะเลือกเขา้มา

เรียน) เช่น การท า Need Ass. หรือ 

สัมภาษณผ์ู้เข้าเรียน 

สร้างความนยิมในแบรนดส์ินค้าของ

วทิยาลัยการจัดการ สรา้ง

ความสัมพันธ์ใกล้ชดิกับลูกค้า 

2. อ านาจต่อรองของคู่ค้า ชื่อสาขาวิชาตรงกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตในตลาดแรงงาน 

ขยายความตอ้งการไปสู่ระดับ

นโยบายของภาครัฐ 

 

3. การคกุคามของ

ผู้ประกอบการรายใหม่  

1. ภัยจากคู่แข่งรายใหม ่อาจจะยังไม่เกิดขึ้น

ในระยะสั้น 

2. วิทยาลัยการจัดการได้เปรียบในการ

ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีจากนโยบายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตร Degree, Non Degree 

ออนไลน ์ 

 

4. การแขง่ขันของคู่แขง่ในธุรกิจ

สายงานเดียวกัน 

1. วทิยาลัยการจัดการ มท่ีีต้ังอยูใ่นต าแหนง่

ศูนยก์ลางที่อาจได้เปรียบสถาบันอื่น 

2. ชื่อสาขาวิชาตรงกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตในตลาดแรงงาน และเป็นไปตาม

องคก์รวิชาชพีก ากับ 

1. พลังและความคล่องตัวของ

บุคลากรในการแขง่ขันต้องพร้อม 

2. เป็นช่วงท่ีเป็นความต้องการ 

   ก าลังคนในตลาดแรงงาน/วชิาชพี 

 

5. การคุกคามจากสินคา้หรอื

บริการทดแทน 

 

หลักสูตรทางเลือก/อาชีพทางเลือกมี

หลากหลายมากขึ้น 

 

ค่านยิมธุรกิจออนไลน์เพิ่มมากขึน้ มี

ธุรกิจการศกึษาออนไลน์มากขึ้น หรอื

การพัฒนาทักษะเฉพาะทาง ท าให้คน

ในวัยเรียนสนใจปริญญาลดลง 

3.3 การวเิคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมด้วยแบบจ าลองกลยุทธ์ 9 Cells Theory 
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 การบริหารจัดการ  

(Management) 

การออกแบบระบบงาน/

โครงสร้าง (Design) 

การก าหนดเปา้หมาย (Goal) 

 

ระดับองค์การ  

(Organization Level)  

มกีารบริหารจัดการ

องคก์รท่ีมีเอกภาพ  

โดยพัฒนางาน ระบบ 

และบรรยากาศโดยมุง่

เป้าหมายไปท่ีการสร้าง

องคก์รท่ีท างานคล่อง

ตัวอยา่งมีคุณภาพ 

มกีารออกแบบระบบงาน

แบบบูรณาการโดยรวมพลัง

ขององค์กรเป็นหน่ึงเดียว 

โดยปรับแนวทางของ

พนักงานทุกคนให้ตรงกัน

และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกับปรัชญาองค์กร  

คือ ภารกิจ วิสัยทัศน์และ

คุณค่าขององคก์ร 

เป็นสถาบันระดับบัณฑิตศกึษา 

มหาบัณฑิตและดุษฎบัีณฑิตชัน้

น าของอาเซียนดา้นการจัดการ

ท่องเท่ียวและโรงแรม และด้าน

การบริหารการศึกษา 

การออกแบบระบบงาน/

โครงสร้าง (Design) 

ระบบงานชัดเจน มีการ

จัดการกระบวนการ

ท างาน โดยจัดล าดับ

ขั้นตอนการจัดการและ

ควบคุมดูแลการท างาน

ของระดับสูง ระดับกลาง

และระดับปฏบัิตกิาร โดย

ขจัดคอขวดและ Red 

Tapes 

มกีารออกแบบระบบงาน 

โดยก าหนดขั้นตอนต่างๆ ขึ้น

ใหมใ่ห้สามารถท างานเชิงรุก

อย่างรวดเร็วตามเป้าหมาย 

มเีป้าหมายในการท างานที่

รวดเร็ว เชิงรุก สามารถแขง่ขัน

และสร้างความแตกตา่งที่โดด

เด่น 

ระดับตัวบุคคล  

(Individual Level) 

 

มกีารบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยโ์ดย

สร้างความตระหนักและ

ความภาคภูมใิจว่า

พนักงานทุกคนเป็น

ฟันเฟืองส าคัญในการน า

ทางองค์กรสู่ความส าเร็จ 

ปลูกฝังจิตวิญญาณของ

การเป็นผู้ร่วมบริหารและ

มคีวามรักองค์กร 

ภารกิจ / หน้าท่ีของแตล่ะ

ฝ่าย แตล่ะคนชัดเจน 

มกีารออกแบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยแ์ละการ

ปรับปรุงพัฒนาการท างาน

อย่างตอ่เนื่อง โดยมี

แผนการปรับปรุงงานอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วย ECRS 

เฟรมเวร์ิก 

มเีป้าหมายชัดเจนในระดับ

ปฏบัิตกิารให้ทีมหรือพนักงาน

แตล่ะคนตอ้งท าให้ส าเร็จ โดย

ท างานเต็มศักยภาพ เพื่อให้

เกิดเป้าหมายตามท่ีวางไวด้้วย

ความภักดตีอ่องค์กร 

 

 

 

3.4 การวเิคราะห์โมเดลทางธุรกิจ (Business Model) 
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Business Model ผลการวเิคราะห ์

3.4.1 สิ่งท่ีน าเสนอแก่ลูกค้า  

(Offer, Value proposition) 

1. หลักสูตรการศึกษา 

2. บริการวิชาการ 

3. การวจิัย 

3.4.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

(Customer segment) 

1. ทางบริหารการศึกษา ได้แก ่ครู-อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษา 

สถานศกึษา บุคลากรในองคก์รวชิาชีพตา่งๆ  

2. ทางการโรงแรมและการท่องเท่ียว ได้แก่ คร-ูอาจารย์ บุคลากร 

และผู้ประกอบอาชพีอิสระ 

3. พื้นท่ีชุมชนประเภทตา่งๆ  

3.4.3 ชอ่งทางการเข้าถงึลูกค้า  

(Distribution channels) 

1. โดยส่ือสารแบบตา่งๆ 

2. โดยศิษยปั์จจุบันและศิษยเ์ก่า 

3.เครอืขา่ย 

4. การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย(เจรจา ขาย Idea ท าข้อตกลง) 

3.4.4 การสร้างความสัมพันธ์กบัลูกค้า 

(Customer relationships) 

1. จัดสัมมนา 

2. พบปะเย่ียมเยยีน 

3. ให้ขอ้มูลข่าวสาร ชอ่งทางสื่อสาร on site, on line, off line  

3.4.5 รายไดข้องกิจการ  

(Revenue streams) 

1. จากค่าหนว่ยกิตผู้เรียน 

2. ทุนสนับสนุน (จากชุมชน องค์กรตา่งๆ) 

3. ค่าตอบแทน  

3.4.6 ทรัพยากรหลัก (Key resource) 1. บุคลากร อาจารย์ เจา้หน้าท่ี 

2. วัสดุอุปกรณ ์

3. เงินจากการเขียนโครงการและรายได ้

3.4.7 กิจกรรมหลัก (Key activities) 1. สอน  

2. วิจัย 

3. บริการวิชาการ 

4. ลงชุมชนเป้าหมาย 

5. กิจการภายในของวิทยาลัยการจัดการ 

3.4.8 คู่ค้าและเครอืขา่ยสนับสนุน  

(Key partners) 

1.บุคลากรองคก์รวิชาชพี และบุคคลท่ัวไป 

2.ท้องถิ่น/ชุมชน เป้าหมาย 

3.4.9 โครงสร้างตน้ทุน (Cost structure) เงินตน้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสถานท่ี 

 

 

ส่วนที่ 4 
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลยัการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบาย

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็ง

ของสังคมดว้ยการเตรียมคนไทยที่มคีุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขัน

ของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิด

สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน 

สังคมประเทศชาตแิละนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

การเชื่อมโยงแผนกับ SDGs 
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ตารางท่ี 14 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) ผลิตก าลังคนที่มี

สมรรถนะและทักษะ

แหง่อนาคต  

1. การเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน ให้

มีสมรรถนะและทักษะแหง่

อนาคต ตอบสนองความ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

1.1 เพื่อผลิตก าลังคนให้มี

คุณลักษณะ สมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน (SDG 

3,4,14) 

1.2 พัฒนาก าลังคนให้มี

ทักษะการเรียนรูต้ลอด

ชีวติ  

(Life Long Learning) 

(SDG 3,4,5,11,17) 

1.1.1 ผลติบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะ เป็น Com-

munity Change Agent 

หรอื 5C+ 

 (SDG 4,17) 

1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัต

ลักษณ์ (SDG 3,4,17) 

(UP Identity)  พัฒนา

สมรรถนะแหง่อนาคต  

1.1.3 การพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์มอื

อาชีพ  เชี่ยวชาญวิชาการ 

ช านาญวิชาชีพ และเป็น

ต้นแบบ 
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ด้านการสอน (SDG 4) 

1.2.1 พัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 

Long Learning) ของนิสติ 

(SDG 4,11,17) 

1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชวีิต(SDG 4,11,17) 

1.2.3 ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวตินิสติให้อยู่และเรียน

อย่างมคีวามสุข (SDG 

3,4,5,11,17) 

1.2.4 การยกระดับด้าน

วิชาการสู่สากล (SDG 

4,17) 

2) วจิัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

2. การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิง

พาณชิย์ 

2.1 ผลงานด้านวิจัยและ

นวัตกรรมมีคุณภาพ เป็น

ประโยชน์ และขับเคลื่อน

ชุมชนและสังคม  

สู่การมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

(SDG 9,17) 

2.2 ผลงานด้านวิจัย 

นวัตกรรม และทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่มคีุณภาพ

สามารถสร้างรายได้ 

เชงิพาณิชย์ (SDG 9,17) 

2.3 คุณภาพผลงานวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อมุง่สู่

ระดับสากล (World 

2.1.1 พัฒนาระบบนิเวศ

ด้านวิจัยและนวัตกรรม 

(SDG 9,17) 

2.2.1 พัฒนาเครอืข่าย

ความรว่มมอืด้านวิจัยและ

นวัตกรรม (SDG 9,17) 

2.2.2 การพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยนวัตกรรม 

และทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กิดรายได้  

(SDG 9,17) 

2.3.1 ส่งเสริมพัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรม 
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Ranking) และมุ่งสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยใน

กลุ่มการวิจัยระดับแนว

หนา้ของโลก (Global 

and Frontier Research) 

(SDG 9,17) 

เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่

การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยในระดับ

สากล (World Ranking) 

และการเป็นมหาวิทยาลัย

ในกลุ่มการวิจัยระดับแนว

หนา้ของโลก (Global and 

Frontier Research) (SDG 

9,17) 

3. บริการวิชาการ  

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม   

3. การบริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม เพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน     

 

3.1 การบริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชนให้มี

คุณภาพชีวติและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน   (SDG 

3,4,9,11,17) 

3.2 มีแหล่งเรียนรูแ้ละ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

สังคมและชุมชนทุกช่วงวัย  

(SDG 4,5,11,17) 

3.3 ผูป้ระกอบการใน

พืน้ที่มีศักยภาพในการ

แขง่ขันสูงขึ้น (SDG 9,17) 

3.4 การบริการสุขภาพ 

และสาธารณสุขที่ทันสมัย

แก่ชุมชนและผูสู้งอายุ 

(SDG 3,17) 

 

 

 

 

3.1.1 การพัฒนาระบบ

นิเวศของการบริการ

วิชาการ  

(SDG 3,4,9,11,17) 

3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์

ความรู ้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติของคนใน

ชุมชน (SDG 4,5,11,17) 

3.2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ชุมชนต้นแบบ (SDG 

4,5,11,17) 

3.3.1 บ่มเพาะและสร้าง

ขีดความสามารถในการ

แขง่ขันของผู้ประกอบการ

ท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม่  (SDG 

9,17) 

3.4.1 ส่งเสริมพัฒนา

ระบบบริการด้านสุขภาพ/

สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 
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(SDG 3,17) 

3.4.2 ส่งเสริมการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่

ดี  

(SDG 3,17) 

 

4. ท านุบ ารุง

ศลิปะวัฒนธรรมและ

สืบสานเอกลักษณ์

ความเป็นไทย 

4. การส่งเสริมการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาติ   

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุ

บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(SDG 11,17) 

4.2 ยกระดับองค์ความรู้

ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

สู่งานสร้างสรรค์เชิง

พาณชิย์ (Cultural Enter-

prise) และความเป็น

สากล  (SDG 9,11,17) 

 

4.1.1. สง่เสริม

ศลิปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

และเอกลักษณ์ความเป็น

ไทย ให้ได้รับการยอมรับ

ในระดับสากล (SDG 

11,17) 

4.2.1 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทุนทาง

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  (SDG 

9,11,17) 

4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้

ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

สู่งานสร้างสรรค์เชิง

พาณชิย์ (Cultural Enter-

prise)   

(SDG 9,11,17))  

5) บริหารจัดการ

ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  

และมีธรรมาภบิาล 

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และมีธรรมาภบิาล   

5.1 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และมีธรรมาภบิาล  

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรตามเกณฑก์าร

ประกันคุณภาพองค์กร

เพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

(SDG 17) 
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 (SDG 17) 

5.2 การบริหารงานมธีรร

มาภบิาล และความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน (SDG 

16,17) 

5.3 สภาพแวดล้อมของ

บุคลากรเกือ้หนุนและ 

มีประสิทธิภาพ (SDG 

16,17) 

5.4 บรรยากาศการ

ท างานของบุคลากร 

(WORKFORCE Climate) 

(SDG 16,17) 

5.5 ความผูกพันของ

บุคลากร (Workforce En-

gagement) (SDG 16,17) 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร 

(Organizational Culture) 

(SDG 16,17) 

5.7 ผลการปฏิบัติงานและ

การพัฒนาที่ดแีละ 

มีประสิทธิภาพ (PER-

FORMANCE Manage-

ment and Development) 

(SDG 16,17) 

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับ

การจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสี

เขียวที่เป็นมิตรกับ

5.1.2 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร (SDG 

16,17) 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง

ธรรมาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

(SDG 16,17) 

5.3.1 พัฒนาขดี

ความสามารถและบริหาร

จัดการอัตราก าลัง

บุคลากรอย่างเหมาะสม

และ 

มีประสิทธิภาพ (WORK-

FORCE CAPABILITY and 

CAPACITY)   (SDG 16,17) 

5.4.1 พัฒนา

สภาพแวดล้อมของการ

ท างาน (Workplace Envi-

ronment)  (SDG 16,17) 

5.4.2  ส่งเสริมการ

ด าเนนิงานตามนโยบาย

และสิทธิประโยชนส์ าหรับ

บุคลากร (WORKFORCE 

Benefits and Policies)   

(SDG 16,17) 

5.5.1 พัฒนาระบบการ

ประเมินความผูกพันของ
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สิ่งแวดล้อมระดับโลก 

(UI Green)   (SDG 

11,15,17)  

บุคลากร (Assessment of 

WORKFORCE ENGAGE-

MENT) (SDG 16,17) 

5.6.1 เสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

ให้เกิดการสื่อสารที่เปิด

กว้าง การท างานที่ใหผ้ล

การด าเนินการที่ดี และ

บุคลากรมีความผูกพัน

(SDG 16,17) 

5.6.2 ก าหนดวัฒนธรรม

องค์กรให้สนับสนุน

วิสัยทัศนแ์ละค่านิยม 

(SDG 16,17) 

5.7.1 พัฒนาระบบการ

จัดการผลการปฎิบัติงาน

ของบุคลากรสนับสนุนให้

เกิดการท างานที่ใหผ้ล

การด าเนินการที่ดี (SDG 

16,17) 

5.7.2 พัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน (PERFOR-

MANCE Development) 

5.7.3 พัฒนาประสิทธิผล

ของการเรยีนรู้และการ

พัฒนา (LEARNING and 

Development EFFEC-

TIVENESS) (SDG 16,17) 

5.8.1 พัฒนากายภาพ 
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และสิ่งแวดล้อมตาม

เกณฑ ์UI Green สู่การ

เป็นมหาวิทยาลัย

ต้นแบบในการสร้าง

ความยั่งยืน (SDG 

11,15,17) 
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ส่วนที่ 5 

การประเมินความส าเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 

5.1 การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 5.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัยการจัดการ  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

       1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัยพะเยา  

       2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

 5.1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

       1) ก าหนดตัวผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น และก าหนดตัวชีว้ัดการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรท์ี่เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงานวิชาการ 

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

       2) จัดตัง้คณะท างาน เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ์ โดยการมีองค์ประกอบเป็น

ส่วนงานวิชาการ (คณะ วทิยาลัย) และสว่นงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์)  

  5.1.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผน

ยุทธศาสตร์  

       1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่ งน าเสนอผลผลิต (Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมนิที่ชัดเจน โปร่งใส มี

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

       2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯกับการ

ประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อ านวยการ 

หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  
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       3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี้วัดและตาม

รอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งใน

เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ 

       4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

 5.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

 5.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง  

และรวดเร็ว 

 

5.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน  

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยก าหนดให้มีการประเมิน 

ปีงบประมาณละ 2 ครัง้ ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

            5.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี ้ได้ก าหนดให้มีการเชื่อมโยง

ตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึงก าหนดให้มีการ

ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 

 

5.2.2 การรายงานผล 

 1)  รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ) รอบ 6 เดือน 

และ 12 เดือน ตามข้อก าหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณ ปี

ละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   
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 3)  รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้ วัดต่อมหาวิทยาลัยกรมบัญชี 

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

 4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

(สิน้ภาคการศกึษา) 

 5) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร ์แผนงานพืน้ฐาน แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อส านัก

งบประมาณ และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

 6) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณต่อส านักงบประมาณ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ 

กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน,กรกฎาคม, 

กันยายน)   

 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ตอ่ส านักงบประมาณ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 

6.1) กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครัง้ (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.2) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  
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6.3) รายงานผลการด าเนินงานบูรณาการภาค ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.4) รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.5) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.6) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 

5.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System)  

  5.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการที่ส าคัญ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และด าเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

จัดการความรู้ (KM) ให้หน่วยงานน าไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร นอกจากนี้ 

ในระดับหลักสูตรมีการน าเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

 5.3.2 การปรับปรุงผลการด าเนินงาน  

 การประเมนิผลลัพธ์ดา้นการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา

อย่างตอ่เนื่อง ประกอบด้วย  

                  1) การประเมินผลลัพธ์ดา้นการเรียนรู้ของผู้เรยีน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  

 ด้านการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และในระดับหลักสูตรมีการน าเกณฑ ์

AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่ง

จะน าไปสู่การเป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 
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 ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กรเช่นเดียวกันกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และ

ด าเนนิการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Inte-

gration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู ้(KM) ให้หนว่ยงานน าไปปรับใช้ในการพัฒนา

งานของตนและองค์กร 

 ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัยการจัดการ   

 ผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ ค านึงถึงการด าเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา แห่ง

ความสุข โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดวางโครงสร้างองค์กร

การท างานตามสายงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าฝ่ายงาน และผู้บริหารตามล าดับขั้น พร้อม

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตได้เล็งเห็นความส าคัญ และมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร โดย

ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และด าเนินการบนพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการ

เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู ้(KM) 

 1) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงานต่างๆของ

มหาวิทยาลัย  

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และมีเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้มาใช้บริการ (กลุ่มลูกค้า) เช่น นิสิตวิทยาลัยการจัดการ คณาจารย์ หน่วยงานภายใน และหน่วยงาน

ภายนอก เป็นต้น ทั้ งนี้  วิทยาลัยการจัดการ จะค านึงถึงคุณภาพการให้บริการใน 5 มิติ  ได้แก่  

1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ  2) ความเชื่อถือไว้วางใจ  3) การตอบสนองต่อลูกค้า 4) การให้ความ

เชื่อมั่นต่อลูกค้า 5) การรู้จักและเข้าใจลูกค้า น ามาสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ และสามารถ

น ามาพัฒนาการให้บริการที่ประสบผลส าเร็จ 

       2) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร สมรรถนะ 

และสวัสดิการตา่งๆ  

 วิทยาลัยการจัดการ มีระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 

บุคลากรต้องเข้าใจงานมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจนมีความรู้และทักษะในการท างานมีความรับผิดชอบ

และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้น าและผู้ตาม มุ่งมั่นในความยั่งยืน ขององค์กร มีเจตคติที่ดีมุ่ง
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ประโยชน์สว่นรวมและมีความสุขกับการท างาน โดยมีมาตรการการประเมินผลลัพธ์เดียวกันกับมหาวิทยาลัย

พะเยา ดังนี้ 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร เกณฑ์ก าหนดอัตราก าลัง เกณฑ์ภาระงาน 

เกณฑ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะและความก้าวหน้า ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี เตรียมความพร้อมของบุคลากร

เพื่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ต าแหน่งตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ และ

การเข้าสู่ต าแหน่งผูบ้ริหารทุกระดับ 

 มาตรการ 2) ปรับเจตคติบุคลากร (Mindset) ค่านิยมและวัฒนธรรม จิตวิญญาณ รักความเป็น

ธรรม และมีความผูกพันจงรักภักดี (Loyalty) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีการพัฒนา

ตนเอง รักในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย จัด

กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR)อย่างต่อเนื่อง สร้างความ

สมดุลในชีวติการท างาน ชีวติส่วนตัว และชีวติครอบครัว 

 มาตรการ 3) สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวม (Partnership culture) และวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ จัดเวทีพบปะ พูดคุย หารือประจ าเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสัมพั นธ์ที่ดี กับทีมงาน

บริหาร และเวทีสาธารณะ สร้างความเชื่อมโยงของการบริหารและการด าเนินการแต่ละส่วน และให้มีการ

สื่อสาร 2 ทาง 

 มาตรการ 4) ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี มีระบบสวัสดิการ และ

ผลประโยชน์ของบุคลากร ยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานการท างานของบุคลากร ส่งผลทางอ้อมให้กับ

ครอบครัวและชุมชนของบุคลากร สร้างแรงจูงใจ และรักษาสัมพันธภาพทางบวกระหว่างบุคลากร ใน

หนว่ยงาน สร้างความผูกพันและความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย 

 มาตรการ 5) สร้างสภาวะแวดล้อมในการท างาน (Workforce environment) ที่เอื้อต่อ  

สุขภาวะที่ดีของบุคลากรในด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการท างานทั้งในด้าน 

กายภาพร่างกาย และทรัพย์สิน ให้มีการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

 3) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาล  

 วิทยาลัยการจัดการ ตระหนักถึงการน าองค์กรและธรรมาภิบาล โดยเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตใน

องค์กรได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
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ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม สามารถ

ตรวจสอบการท างานได้ และยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภบิาลของหน่วยงาน 

 4) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงาน  

 วิทยาลัยการจัดการ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน โดยด าเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อมส านักงานสีเขียว (Green Office) ให้คณาจารย์ บุคลากร 

และนิสติทุกคนมีสว่นร่วม ในการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 5) การประเมนิผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด  

  วิทยาลัยการจัดการมีการจัดสรรงบประมาณวิทยาลัยการจัดการตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน 

เพื่อตอบสนองต่อภารกิจมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ E-Budget ในการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย  

การติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในภาพรวม รอบ 6 เดือน รอบ 12 

เดือน ตามมาตรการดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และมีระบบ Microsoft Dynamic AX ในการบริหาร

จัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ และสามารถรายงานผลการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ รายงานผลทางบัญชีและพัสดุ เป็นรายเดือน รายไตรมาส ท าให้การติดตามผลการด าเนินงานด้าน

งบประมาณและการเงนิในภาพรวมได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

   

---------------------------------- 
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   ส่วนที่ 6  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการองค์ความรู้ 
 6.1 การก าหนดตัวชีว้ัดและวีการวัดผลการด าเนินงาน 

 6.2 การเปรียบเทียบผลการด าเนนิงาน 

 6.3 การวเิคราะหค์วามเสี่ยงและทบทวนผลการด าเนินงาน 

 6.4 การปรับปรุงผลการด าเนินงาน  
                                                      

 ส่วนที่ 7  การจัดการองค์ความรู ้

  7.1 Knowledge Vision  

 7.2 Knowledge Sharing  

 7.3 Knowledge Asset  

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


