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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมา 

 รัฐบาลไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเปาหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 6 ดาน ประกอบดวย 1) ความม่ันคง 

2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย 4) การสรางโอกาสความเสมอภาค

และกา รลดคว าม เหลื่ อ มล้ํ า ท า ง สั ง คม  5)  ก า ร ส ร า ง ก า ร เ ติ บ โ ตบน คุณภ าพชี วิ ต ท่ี เ ป น มิ ต ร 

กับสิ่งแวดลอม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา

ประเทศ และไดจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 บนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 

2579) ท่ีมีเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับ

โครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาค

สวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” และมีการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม นําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืน

ของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการได กําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีสอดคลองกับ 

กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ. 2561 มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมท้ังกาย ใจ 

สติปญญา และทักษะศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล “ไทยแลนด 4.0” ท่ี

มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนา

ประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็วรุนแรงในศตวรรษ

ท่ี 21 ได ความมุงม่ันท่ีจะปรับเปลี่ยนเปนเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มี

ฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อน

ประเทศดวยอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบ

การเรียนรูแบบเดิมไปสูการเรียนสมัยใหม (Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม การพัฒนา

นักศึกษาไปสูการเปนSmart Enterprises และ Startup ท่ีมีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหมเพ่ือ

เปลี่ยนทักษะแรงงานแบบเดิมท่ีมีมูลคาต่ํา (Traditional Services) ไปสูการเปนแรงงาน ท่ีมีความรู ทักษะ 

และความเชี่ยวชาญสูง (High Value Services) เพ่ือตอบสนองความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม 

(New S-Curve) เปนตน  
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 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร (School of Business and Communication Arts : BCA) 

เดิมชื่อ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร  (School of Management and Information 

Sciences : MIS) จัดต้ังข้ึนเปนคณะวิชาลําดับท่ี 12 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มตนกอตั้งตามการเห็นชอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ซ่ึงใหมีการขยายโอกาสทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

นเรศวร มายังจังหวัดพะเยา โดยเปนสวนหนึ่งของสํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา ตอมาเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา ท่ี 040/2546 ใหแยกออกมาจัดตั้งเปนกลุมวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร และเปลี่ยนชื่อ

เปนสํานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศสาสตร เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตอมา มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ไดเปลี่ยนชื่อเปน มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2550 และไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยพะเยา เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สํานักวิชา

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร จึงไดเปลี่ยนเปนคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร เม่ือวันท่ี 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนมา และไดมีการเปลี่ยนชื่อคณะ เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2563 ตามประชุมสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา คราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 ในการเปลี่ยนชื่อคณะเปน “คณะบริหารธุรกิจและนิเทศ

ศาสตร” ซ่ึงมีหลักสูตรและการบริการ ดังนี้ 

 

หลักสูตร 

ปริญญาตร ี(8 หลักสูตร) ปริญญาโท (2 หลักสูตร) ปริญญาเอก (2 หลักสูตร) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

- สาขาวิ ช าการ เ งิ นและการ

ธนาคาร 

- สาขาวิชาการตลาด 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

- สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ทองเท่ียว 

บัญชีบัณฑิต 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการทองเ ท่ียวและ

โรงแรม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการทองเท่ียวและโรงแรม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ 

การใหบริการ 

งานวิจัย: ตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย ท้ังระดับทองถ่ินและ

ระดับประเทศ ใหตอบสนองตอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีข้ึน ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม กอใหเกิด

ความสามารถสามารถในการแขงขัน อีกท้ังยังเปนแหลงเรียนรู และการถายทอดองคความรูสูสังคม 
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งานบริการวิชาการ: นําองคความรูทางดานการบริหาร จัดการ การทองเท่ียว การตลาด การบัญชี 

เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร นําไปสูการถายทอดองคความรู ใหกับสังคมและชุมชน เพ่ือกอใหเกิดคุณภาพ

ชีวิตดีข้ึน ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม กอใหเกิดความสามารถสามารถในการแขงขัน 

 

1.2 วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร  

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ใหสอดรับและเปนไปตามนโยบายการดําเนินงานและ

บรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงระดับสากล ผลิต

กําลังคนท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ประสาน

ความรวมมือและสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือช้ีนํา และ

สรางสรรคปญญาเพ่ือความเขมแข็งและความย่ังยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิ

บาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมิน และตรวจสอบไดในทุกพันธกิจ” และบรรลุตามเปาหมายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร 6 ดาน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตรการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตรการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
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บทท่ี 2  

การวิเคราะหแผนพัฒนาของชาติและสภาพแวดลอม 

 

2.1 แนวโนมและการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีสงผลกระทบตอวิ ถีชีวิตของคนไทย ไดแก (1) กระแส

Globalization ท่ีเปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการไหลของทุน สินคาบริการ และแรงงาน อยางเสรี ทําให

เกิดปรากฎการณเชื่อมโลกเขาดวยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ท่ีเปลี่ยนรูปแบบ 

การติดตอสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to Scale 

ไ ม เ ป น ไ ป ต า ม ท ฤ ษ ฎี ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร  ( 3)  ก ร ะ แ ส  Urbanization ท่ี มี ผ ล ใ ห วั ฒ น ธ ร ร ม 

วิ ถีการดํ า เนินชี วิ ต  และพฤติกรรม รวมท้ังการปฏิสั ม พันธ ของผู คน เปลี่ ยนแปลงไปจากสั งคม 

และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ท่ีทําใหมีความเปนปจเจกบุคคลมากข้ึนทําใหมีท้ังขอดี

ขอเสีย เชน อาจทําใหเปนสังคมท่ีเขมแข็งข้ึน และอาจทําใหสังคมท่ีมีความขัดแยงและมีความปจเจกมากข้ึน (5) 

กระแส Communization ทําใหเกิดกระแสการพ่ึงพากันมากข้ึน เกิดการผนึกพลังรวมกันแกปญหา หรือเผชิญ

ปญหารวมกันมากข้ึนกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหเกิดประเด็นท่ีทาทาย ท้ังดานการติดตอสื่อสาร การ

คมนาคมขนสง การศึกษาเรียนรู สุขภาพและสาธารณสุข พลังงานและสภาพแวดลอม ฯลฯ การปรับตัวเขากับ

กระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปนนโยบายสําคัญของหลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทย 

 

2.2 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ราชกิจจานุเบกษาไดประกาศใชยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือใชเปนแนวทางการ

พัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ัง

ค่ัง ยั่งยืน” และมีเปาหมายสําคัญ 3 ดาน ไดแก (1) ความม่ันคง ประกอบดวย การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย

และการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน 

ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 

ประเทศมีความม่ันคง  ในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ท่ีเขมแข็ง เปน

ศูนยกลาง และท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหาร

ประเทศ ท่ีตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก

กําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงาน

และรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และฐาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา (2) ความม่ังค่ัง ประกอบดวย ประเทศไทย

มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุม รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนา

ลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน เศรษฐกิจมีความสามารถในการ

แขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังภายใน และภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และ
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เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มี

บทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง และความ

สมบูรณ ในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงินทุน

ท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (3) ความยั่งยืน

ประกอบดวย การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ

สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณ 

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ

เพ่ือผลประโยชนสวนรวม และประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ (1) เพ่ือสรางความปรองดอง

สมานฉันท (2) เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางท่ัวถึงเทาเทียม เปนธรรม (3) 

เพ่ือลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวย

นวัตกรรม ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่นสราง

ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุ ล ยภ าพคว ามสั ม พัน ธ กั บป ร ะ เท ศ มห า อํ าน าจ  เ พ่ื อป อ ง กั น แล ะ แ ก ไ ข ปญห า คว า ม ม่ั น ค ง 

รูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแห งชาติและระบบบริหารจัดการภัย พิบัติ 

รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  
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 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ  

 (5)  การลงทุนพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนา 

กับนานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
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 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล  

 (6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2566 มีความสัมพันธ

และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท้ัง 10 ยุทธศาสตร 

ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ท่ี  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

2.4 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “คนไทยทุกคนไดรับ

การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา4 ประการ ไดแก 

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ  

3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและ

รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง  
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 แผนการศึกษาแหงชาติ วางเปาหมายไว 2 ดาน คือ  

 1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  

 2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 

53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแหงชาติ กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลักท่ี

สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เพ่ือใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย 

วิสัยทัศนและแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

2.5 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2560 - 2574  

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบดวย เจตนารมณแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป เปาหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบอุดมศึกษาในป 2574 University 

4 . 0  แล ะสิ่ ง ท่ี สั ง คมจะ ได รั บ จ าก ระบบ อุดม ศึ กษา ในป  2 5 74  University 4 . 0  โ ด ย มี เ นื้ อ ห า 

โดยสรุปดังนี้ 

 1. เจตนารมณแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 มี 3 ประการ ดังนี้ 

1) อุดมศึกษาตองการนําการพัฒนาประเทศ เปนผูสรางปญญาใหกับสังคม 

2) อุดมศึกษาตองเปนศูนยรวมความรูและศาสตรท่ีนําไปสรางทุนทางสังคม กอใหเกิด 

นวัตกรรม ความรู  งานวิจัย ท่ี เสนอทางเลือกในการแกปญหาและการพัฒนาประเทศในบริบท 

ท่ีเปลี่ยนแปลง 

3) อุดมศึกษาใหโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงองคความรูและนวัตกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอการเรียนรูและการพัฒนาวิชาการ 

2. เปาหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พิจารณาจาก  5 องคประกอบ 

1) การเขาถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group และ Non-

Age Group  

2) ความเทาเทียมและความเปนธรรมในการเขาสูระบบอุดมศึกษา (Equity): ผูเรียนมีโอกาส

เขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
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3) คุณภาพการศึกษา (Quality): สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ Hard Skill 

4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัดสรรทรัพยากร 

5) การตอบสนองตอบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองตอ

การพัฒนาประเทศ 

3. ระบบอุดมศึกษาในป 2574 University 4.0 

1) การสรางโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษาอยางกวางขวางและเปนธรรม Accessibility 

2) การพัฒนานักศึกษา Student Development 

3) โครงสรางพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure 

4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership 

5) การสรางความม่ันคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา Higher Education Financial 

Security 

6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment 

7) การบริหารจัดการท่ีดีในระบบอุดมศึกษา Good Governance 

8) อุดมศึกษาดิจิตอล Digital Higher Education 

4. สิ่งท่ีสังคมจะไดรับจากระบบอุดมศึกษาในป 2574 University 4.0 

1) โอกาสในการเขาถึงผลผลิตจากทุกพันธกิจอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพของทุกภาคสวน 

2) ทุนทางสังคมใหเกิดผูนําทางความคิดท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมท่ีดีข้ึน 

3) องคความรูและนวัตกรรมท่ีเสนอทางเลือกและตอบโจทยสังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศใน

บริบทท่ีเปลีย่นแปลง 

  

ท่ีมา: สุเมธ แยมนุน. 2559. การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 ป, กรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2574) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564). 
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2.6 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร (SWOT Analysis) 

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) 

  

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีความ

หลากหลายของศาสตรตาง ๆ ไวดวยกัน ท้ังดาน

เศรษฐศาสตร การบัญชี บริหารธุรกิจ การทองเท่ียว 

และนิเทศศาสตร ซ่ึงทุกศาสตรเปนกลไกสําคัญตอ

การพัฒนาของประเทศ สอดคลอง เป าหมาย

มหาวิทยาลัย ความตองการของตลาดแรงงาน และ

เปนสวนสําคัญในการสรางผูประกอบการรายใหม  

S2 คณาจารยสวนใหญมีคุณวุฒิ ท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตร ประสบการณ และผลงานในวิชาชีพ 

S3 ผลงานวิจัยและผลงานการตีพิมพมีจํานวนมาก 

เกินกวาเปาหมาย 

S4 หลักสูตรของคณะ มีความทันสมัย มีความ

ยืดหยุน รับกับการเปลี่ยนแปลง และเปนหลักสูตรท่ี

จัดการเรียนการสอนมายาวนาน  

S5 มีการผลิตบัณฑิตเปนท่ียอมรับท้ังคุณภาพและ

ปริมาณ และเปนผูประกอบการท่ีมีชื่อเสียงใน

ระดับประเทศ  

S6 มีการบูรณาการศาสตร ทางดานวิจัย บริการ

วิชาการสูชุมชน 

S7 คณะวิทยาการจัดการฯ มีเครือขายความรวมมือ

ท้ั งด านวิ ชาการ  กิจการนิสิ ต  และวิ จั ยอย า ง

หลากหลายท้ังในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ

นานาชาต ิ

S8 ผู บ ริ ห ารรั บฟ งความ คิด เห็ น  มี วิ สั ย ทัศน  

ขับเคลื่อนองคการเชิงรุก 

S9 เปนองคกรท่ีมีความยืดหยุน คลองตัวในการ

ทํางาน 

S10 คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนใหบุคลากร

พัฒนาผลงานวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 

W1 การขาดความรวมมือกันภายในคณะ ทําใหคณะ

ไมสามารถนําจุดแข็งดานความหลากหลายของ

ศาสตรทางวิชาการ มาบูรณาการใหเปนหลักสูตร

ใหมท่ีแตกตางจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและเปนท่ี

ตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือจูงใจใหเด็กสนใจเขา

ศึกษาในภาวะของประเทศท่ีมีอัตราการเกิดของ

ประชากรลดลง 

W2 สัดสวนของบุคลากรท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนนอย 

W3 ผูปฏิบัติงานไมกลาแสดงความคิดเห็นเพ่ือใช

ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 

W4 ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก  

W5 ระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารคณะยัง

ดํา เนินการไม เต็มประสิทธิภาพ ฐานขอมูลไม

ครอบคลุมความตองการใชงานและขาดการเชื่อมโยง

ระหวางฐานขอมูลกัน 

W6 ระบบและกลไกดานขอมูลขาวสารในระบบ 

Intranet (ฐานขอมูลภายในองคกร) ขอมูลไมเปน

ปจจุบัน ไมครบถวน เชน การขาดความรวมมือใน

การ update ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรในคณะ 

W7 คณะวิทยาการจัดการฯ ขาดระบบและกลไก

การหารายได เ พ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่ งยืน 

นอกจากรายไดหลักท่ีไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

พะเยา  

W8 คณะขาดเวทีการเรียนรู แลกเปลี่ยนความรู เพ่ือ

การมีสวนรวมในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการฯ 

W9 คณะขาดระบบกลไกและกิจกรรมเ พ่ือดึ ง

ศักยภาพศิษยเการวมพัฒนาคณะ  

W10 ขาดการพัฒนางานวิชาการจากงานประจํา 



11 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S11 ภาพลักษณองคกรไดรบัการยอมรับ  

S12 การพัฒนาหลักสูตรหรือหลักสูตรฝกอบรมใน

รูปแบบของสหสาขาวิชาเพ่ือรองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจในอนาคต โดยใชตนทุนดานบุคลากรท่ีมี

อยูท่ีมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร 

 

 (2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 องคกรในระดับมหาวิทยาลัยท้ังภายในและ

ภายนอก เกิดภาวะการแขงขันสูงซ่ึงเปนโอกาสท่ี

สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกรได  

O2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชวงยุคหลัง 

COVID19  

O3 การเขาสูสังคมผูสูงอายุเปดโอกาสใหเกิดการ

พัฒนาดานงานวิจัยและงานบริการวิชาการสังคม 

O4 การผลักดันธุรกิจเ พ่ือสังคมท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยและประเทศ  

O5 จากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

การมุงสู Global Network เปนโอกาสสําหรับการ

เพ่ิมชองทางการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย 

O6 นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีเนน

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทยภายใต

การเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต ิ

O7 ผูประกอบการมีความตองการทักษะของแรงงาน

ท่ีหลากหลาย ซ่ึง เปนโอกาส ท่ีคณะสามารถใช

ศักยภาพในการพัฒนาได 

O8 มหาวิทยาลัยตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ซ่ึง

เปนพ้ืนท่ีสําคัญในการเชื่อมโยงทางดานการคา การ

ลงทุน การทองเท่ียว กับกลุมประเทศอนุภาคลุมน้ํา

โขงตอนบน ประกอบดวยประเทศจีน พมา ลาว และ

ไทย จึงเปนโอกาสใหคณะผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพใน

T1 ความตองการของตลาดแรงงาน ท่ี มี การ

เปลี่ยนแปลงผันผวน 

T2 สภาวะทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีเปาหมายของ

มหาวิทยาลัยพะเยาในเขตภาคเหนือตอนบน 

ประชากรมีรายไดปานกลาง คอนขางต่ํ า  ทํา

ครอบครัวและผูปกครองบางรายไมมีกําลังทรัพย

เพียงพอในชวงการปรับเปลี่ยนคาลงทะเบียนเรียน

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยพะเยา 

T3 อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงทําให

จํานวนของผูเขาศึกษาตอลดลงไปดวย 

T4 คานิยมของการเขาเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีมี

ชื่อเสียงและเปดมาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหมี

การแขงขันระหวางสถาบันการศึกษามากข้ึน   

T5 กระบวนการในการขอตําแหนงวิชาการดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัย ใช

ระยะเวลายาวนานกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ ทํา

ใหการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรใน

คณะ มีความลาชาและไมตอเนื่อง 

T6 เงินท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายไดจาก

มหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลงตามนิสิตของคณะ

วิ ทย าการจั ดกา รฯ  ในแต ล ะป  ( ภ า ระด า น

งบประมาณจากการยายสาขาของนักศึกษา ชวงชั้น

ปท่ี 2) 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

การเขาสูงานระดับนักจัดการ ผูบริหารชั้นตน และ

ผูประกอบการได 

O9 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม เปน

ชองทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ท่ี มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

O10 ก า ร เ ป ด เ ส รี ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ทํ า ใ ห

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเปน อีกหนึ่ ง

ทางเลือกในการเรียนและฝกอบรมระยะสั้น 

O11 สังคมมีคานิยมในการเรียนหลักสูตรระยะสั้นท่ี

หลากหลาย 

T7 มหาวิทยาลัยยังไมสนับสนุนเชิงนโยบายความไม

เพียงพอดานอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ

ไมมีคุณภาพเพ่ือใชสนับสนุนการจัดเรียนการสอน

กลุ มวิชานิ เทศศาสตร  กลุ มวิชาบริหารธุ ร กิจ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาการทองเท่ียว 

และสาขาวิชาการบัญชี นักศึกษาตองรับตนทุนเพ่ิม

เกินความจําเปนในการจัดหาอุปกรณเพ่ือใชในการ

เรียนการสอนดวยตนเอง 

T8 ขาดฐานขอมูลดานงานวิจัยท่ีครอบคลุมความ

ตองการของบุคลากรสายวิชาการ และไม เปน

ปจจุบัน 

T9 ภัยพิบัติและโรคอุบัติใหมท่ีเปนอุปสรรคตอการ

จัดการศึกษา 
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บทท่ี 3  

แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568  

   

3.1 โครงรางองคกร 

(1) ปรัชญามหาวิทยาลัยพะเยา 

ปฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดํารงชีวิตดวยปญญาประเสริฐท่ีสุด" 

(A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All) 

 

(2) ปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา 

ปญญาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

 

(3) วิสัยทัศนคณะฯ 

“องคกรวิชาการช้ันนําดานการบริหารท่ีทันสมัย พัฒนางานวิจัยสูนวัตกรรม สรางความ

เปนผูประกอบการและนักส่ือสารมืออาชีพ” 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เปนองคกรวิชาการชั้นนําท่ีสราง

ความรูและปญญา เพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีความเปนผูประกอบการและนักสื่อสาร ท่ีเทาทันตอความเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนางานวิจัยสูนวัตกรรมในระดับสากล 

 

(4) พันธกิจคณะฯ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะ

ความเปนผูประกอบการและการสื่อสาร แบบมืออาชีพ  

2. พัฒนานิสิตใหมีความพรอมดานสุขภาวะ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ ตามอัตลักษณ

ของมหาวทิยาลัย 

3. ผลิตผลงานวิจัยสูนวัตกรรม และยกระดับคุณภาพของชุมชนสูสากล 

4. ใหบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม 

5. ยกระดับคุณภาพการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
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(5) คานิยมองคกร 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร เปนองคกรท่ีมีความเปนเอกภาพ ใชปญญาในการ

สรางสรรคนวตักรรมท่ีเปนประโยชน เพ่ือมุงสูความเปนมืออาชีพและความเปนเลิศทางวิชาการ 

 B : Benefit (ประโยชนจากปญญา) 

 C :  Creative (ความสรางสรรค) 

 A :  Academic excellence (ความเปนเลิศทางวิชาการ) 

 U :  Unity (ความเปนเอกภาพ) 

 P :  Professionalism (ความเปนมืออาชีพ) 

 

(6) เอกลักษณบัณฑิต 

 We’re Smart School 

• Smart Managing : การจัดการอยางชาญฉลาด 

• Smart Image : ภาพลักษณนามอง  

• Smart Communication : การสื่อสารเฉียบคม 

• Smart Thinking : การคิดหลักแหลม 

• Smart Services : การบริการท่ีนําสมัย 
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3.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ระยะ 5 ป 

     (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการเรียนรูสูการเปล่ียนแปลง (Transformative Education) 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ตองเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน โดยผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทักษะในศตวรรษท่ี 21 และอุตสาหกรรม

อนาคต (New S-curve)  และตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหไดรับการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือ

ตอบสนองตอการจัดการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงและตรงความตองการของตลาดแรงงาน อีกท้ังตองพัฒนา

อาจารยใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานอาจารยมืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา UP – Professional 

Standard Frameworks (UP-PSF) 

 

เปาประสงคท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานและมีความเปนผูประกอบการ 

เปาประสงคท่ี 2 คุณลักษณะบัณฑิตเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงคท่ี 3  อาจารยมีคุณภาพการสอนอยางมืออาชีพ 

เปาประสงคท่ี 4  หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐาน 

 

กลยุทธเพ่ือการพัฒนาและตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนามาตรฐานหลักสูตรใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาสูการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1 รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประเมิน AUN-QA 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2 รอยละการมีงานทําของบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.4 จํานวนโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมของบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.5 รอยละความสําเร็จของบัณฑิตท่ีเปนผูประกอบการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.6 จํานวนหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน Transformative Education 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.7 รอยละของระดับสมรรถนะและความพรอมของบัณฑิตสําหรับความเปน

ผูประกอบการของบัณฑิตและ/หรือนักการสื่อสารท่ีมีความพรอมตอการ

เปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตภายใตอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.1 จํานวนโครงการพัฒนานิสิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.2 ระดับผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.3 จํานวนรางวัลอัตลักษณของบัณฑิต 
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กลยุทธท่ี 1.3 ยกระดับคุณภาพบุคลากรสายวิชาการสูความเปนมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.1 จํานวนอาจารยท่ีผานการประเมิน UPPSF 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.2 รอยละของอาจารย (ท่ียังไมไดตําแหนงวิชาการ) ยื่นเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.3 จํานวนโครงการท่ีสนับสนุนอาจารยเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 1 การแปลงยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูสูการเปล่ียนแปลง (Transformative Education) ไปสูการปฏิบัติ 

เปาประสงค 1. ผลิตบัณฑิตท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานและมีความเปนผูประกอบการ 

  2. คุณลักษณะบัณฑิตเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

  3. อาจารยมีคุณภาพการสอนอยางมืออาชีพ 

  4. หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1.1 พัฒนามาตรฐานหลักสูตรใหสอดคลองกับการ

จัดการศึกษาสูการเปลี่ยนแปลง 

1.1.1 รอยละของหลักสตูรท่ีผานการประเมิน AUN-QA    100 100 100 100 100 คณะกรรมการวิชาการ 

1.1.2 รอยละการมีงานทําของบัณฑิต 80 80 80 80 80 คณะกรรมการวิชาการ 

1.1.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีเปนท่ี

ตองการของตลาดแรงงาน 

≥ 70 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 คณะกรรมการวิชาการ 

1.1.4 จํานวนโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมของ

บัณฑิต 

1 1 1 1 1 คณะกรรมการวิชาการ 

1.1.5 รอยละความสําเร็จของบัณฑิตท่ีเปน

ผูประกอบการ 

3 3 3 3 3 คณะกรรมการวิชาการ 

1.1.6 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจดัการเรยีนการสอน 

Transformative Education 

6 10 10 10 12 คณะกรรมการวิชาการ 

1.1.7 รอยละของระดับสมรรถนะและความพรอมของ

บัณฑิตสําหรับความเปนผูประกอบการของบัณฑิตและ/

หรือนักการสื่อสารท่ีมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

- - 10 

 

10 10 คณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการพัฒนานิสติฯ 

(เริ่มใชกับหลักสูตรปรับปรุงป 2564 

เปนตนไป) 

1.2 พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตภายใตอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 จํานวนโครงการพัฒนานิสิต 3 3 3 3 3 คณะกรรมการพัฒนานิสติฯ 

1.2.2 ระดับผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต 80 80 80 80 80 คณะกรรมการพัฒนานิสติฯ 

1.2.3 จํานวนรางวัลเอกลักษณของบัณฑิต - - 1 1 1 คณะกรรมการพัฒนานิสติฯ  

(เริ่มใชกับหลักสูตรปรับปรุงป 2564 

เปนตนไป) 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1.3 ยกระดับคุณภาพบุคลากรสายวิชาการสูความ

เปนมืออาชีพ 

1.3.1 จํานวนอาจารยท่ีผานการประเมิน UP-PSF 1 1 3 3 5 คณะกรรมการวิชาการ 

 

1.3.2 รอยละของอาจารย (ท่ียังไมไดตําแหนงวิชาการ) 

ยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

3 3 3 3 3 คณะกรรมการวิชาการ 

 

1.3.3 จํานวนโครงการสนับสนุนอาจารยเพ่ือขอตําแหนง

ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

1 1 1 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัยสูนวัตกรรม (Research to Innovation) 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร ตองพัฒนาการวิจัยในปจจุบัน ใหมีคุณภาพ ตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย ท้ังระดับทองถ่ินและระดับประเทศ ใหตอบสนองตอ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีข้ึน ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม กอใหเกิดความสามารถในการแขงขัน อีกท้ัง

ยังเปนแหลงเรียนรู และการถายทอดองคความรูสูสังคม นอกจากนี้ตองพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการทํา

วิจัยบุคลากรในคณะฯ ใหมีความสามารถในการดําเนินการวิจัย ท้ังปริมาณและคุณภาพ และเกิดนิเวศ

วัฒนธรรมในการทําวิจัย 

 

เปาประสงคท่ี 1 ผลผลิตงานวิจัย ผลงานวชิาการ และผลงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

เปาประสงคท่ี 2 ไดรับงบประมาณสนับสนุนการทําผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงาน

สรางสรรค เพ่ือมุงสูนวัตกรรม 

เปาประสงคท่ี 3  มีการบูรณาการการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสรางสรรค กับการสราง

ผูประกอบการดานวัฒนธรรมCultural Entrepreneurship 

 

กลยุทธเพ่ือการพัฒนาและตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 2.1  สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสรางสรรค ท่ีมุงสู

สากล 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 จํานวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.2 จํานวนผลงานท่ีไดนําสงจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ผลงานสรางสรรค 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.3 จํานวนงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนท้ังภายในและภายนอก 

 

กลยุทธท่ี 2.2 บูรณาการงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสรางสรรค เพ่ือสราง

ผูประกอบการดานวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปสูการสรางผูประกอบการดานวัฒนธรรม Cultural 

Entrepreneurship 
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ตารางท่ี 2 การแปลงยุทธศาสตรการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวิชาการ ไปสูการปฏิบัติ 

เปาประสงค 1. ผลผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

  2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการทําผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสรางสรรค เพ่ือมุงสูนวัตกรรม 

  3. มีการบูรณาการการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสรางสรรค กับการสรางผูประกอบการดานวัฒนธรรม Cultural Entrepreneurship 
  

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

2.1 สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ

ผลงานสรางสรรค ท่ีมุงสูสากล 

2.1.1 จํานวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ 20 20 20 25 25 คณะกรรมการบรหิารงานวิจัย

และนวัตกรรม 

2.1.2 จํานวนผลงานท่ีไดนําสงจดลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร/ผลงานสรางสรรค 

1 1 1 1 1 คณะกรรมการบรหิารงานวิจัย

และนวัตกรรม 

2.1.3 จํานวนงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลง

ทุนท้ังภายในและภายนอก  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คณะกรรมการบรหิารงานวิจัย

และนวัตกรรม 

2.2 บูรณาการงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงาน

สรางสรรค เพ่ือสรางผูประกอบการดานวัฒนธรรม 

2.2.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปสูการสรางผูประกอบการ

ดานวัฒนธรรม Cultural Entrepreneurship 

1 1 1 1 1 คณะกรรมการบรหิารงานวิจัย

และนวัตกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม (Academic 

Services for Society) 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร เปนคณะท่ีมีองคความรูทางดานการบริหาร การจัดการ การ

ทองเท่ียว การตลาด การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร นําไปสูการถายทอดองคความรู

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับสังคมและชุมชน เพ่ือใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

และเพ่ิมความสามารถสามารถในการแขงขัน 

 

เปาประสงคท่ี 1  มีงานบริการวิ ชาการ ท่ีตอบสนองความตองของสั งคมและชุ มชน 

เปาประสงคท่ี 2 มีการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชน 

เปาประสงคท่ี 3 มีโครงการบริการวิชาการท่ีมุงสูการแสวงหารายไดเพ่ือพ่ึงพาตนเอง 

 

กลยุทธเพ่ือการพัฒนาและตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 3.1  สงเสริมงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 จํานวนโครงการงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองของสังคมและ

ชุมชน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 จํานวนโครงการงานบริการวิชาการท่ีชี้นําสังคม 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมุงสูการแสวงหารายไดเพ่ือพ่ึงพาตนเอง 

 

กลยุทธท่ี 3.2 สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2.1 จํานวนครั้ง/ชิ้นงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีถายทอดสูชุมชน 
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ตารางท่ี 3 การแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม (Academic Services for Society) ไปสูการปฏิบัติ 

เปาประสงค 1. มีงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองของสังคมและชุมชน 

  2. มีการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชน 

3. มีโครงการบริการวิชาการท่ีมุงสูการแสวงหารายไดเพ่ือพ่ึงพาตนเอง 

กลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

3.1 สงเสริมงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาและการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.1.1 จํานวนโครงการงานบริการวิชาการท่ีตอบสนอง

ความตองของสังคมและชุมชน 

2 2 2 2 2 คณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

3.1.2 จํานวนโครงการงานบริการวิชาการท่ีช้ีนําสังคม 1 1 1 1 1 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

3.1.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมุงสูการแสวงหา

รายไดเพ่ือพ่ึงพาตนเอง 

2 2 2 2 2 คณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

3.2 สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู

ชุมชน 

3.2.1 จํานวนครั้ง/ช้ินงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ท่ีถายทอดสูชุมชน 

1 1 1 1 1 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 



23 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารองคกรสูความเปนเลิศ (Administrative Excellence) 

 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มุงม่ันในการบริหารองคกรสูความเปนเลิศและยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรูภายในองคกรตองมีคุณภาพและมีความพรอมตอการใชงาน ทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม อีกท้ังบุคลากรตองมีความกาวหนาในอาชีพ มีความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน  

 

เปาประสงคท่ี 4.1  เกิดระบบการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 

เปาประสงคท่ี 4.2  การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู ท่ีมีคุณภาพ และพรอมใชงาน 

เปาประสงคท่ี 4.3  สนับสนุนความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

เปาประสงคท่ี 4.4  เกิดระบบและกลไกการสรางความสุขและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

เปาประสงคท่ี 4.5  มีระบบคุณภาพการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

  

กลยุทธเพ่ือการพัฒนาและตัวช้ีวัด 

 กลยุทธท่ี 1  การสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.1 ระดับการรับรูภาพลักษณองคกร 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.2 จํานวนขอรองเรียนการสื่อสารภายในองคกรลดลง 

 

 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.2.1 จํานวนฐานขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงและใชประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 

  

 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาความเปนองคกรสมรรถนะสูง 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.1 จํานวนผลงาน R2R ของบุคลากรท่ีทําสําเร็จตอสวนงาน 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.2 จํานวนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการเผยแพรในเวทีวิชาการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.3 จํานวนโครงการสนับสนุนการทําผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.4 ระดับความสุขของบุคลากร (Happinometer) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.5 จํานวนโครงการท่ีเสริมสรางความสุขและความผูกพัน 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.6  ผลการประเมิน EdPEx ไมนอยกวา 200 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.8 จํานวนคูความรวมมือ MOU 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.9 จํานวนเรื่อง/ผลการตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสี่ยงไดรับการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 



24 
 

ตารางท่ี 4 การแปลงยุทธศาสตรการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ (Administrative Excellence) ไปสูการปฏิบัติ 

เปาประสงค 1. เกิดระบบการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 

  2. การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู ท่ีมีคุณภาพ และพรอมใชงาน 

  3. สนับสนุนความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

  4. เกิดระบบและกลไกการสรางความสุขและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

  5. มีระบบคุณภาพการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

4.1 การสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร 4.1.1 ระดับการรับรูภาพลักษณองคกร (รอยละ) 70 75 80 80 80 คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการพัฒนานิสิตและกิจการ

พิเศษ 

4.1.2 จํานวนขอรองเรียนการสื่อสารภายในองคกรลดลง 

(รอยละ) 

10 10 10 10 10 คณะกรรมการประจําคณะ 

 

4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู 4.2.1 จํานวนฐานขอมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงและใช

ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 

1 1 1 1 1 คณะกรรมการประจําคณะ 

 

4.3 พัฒนาความเปนองคกรสมรรถนะสูง 4.3.1 จํานวนผลงาน R2R ของบุคลากรท่ีทําสําเร็จตอ

สวนงาน 

2 2 3 3 4 คณะกรรมการประจําคณะ 

 

4.3.2 จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน 15 15 15 15 15 คณะกรรมการประจําคณะ 

 

4.3.3 จํานวนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน

ท่ีไดรับการเผยแพรในเวทีวิชาการ 

2 2 3 3 4 คณะกรรมการประจําคณะ 

 

4.3.3 จํานวนโครงการสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

1 1 1 1 1 คณะกรรมการประจําคณะ 
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กลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

 4.3.4 ระดับความสุขของบุคลากร (Happinometer) 50 50 55 55 60 คณะกรรมการประจําคณะ 

4.3.5 จํานวนโครงการท่ีเสริมสรางความสุขและความ

ผูกพัน 

1 1 1 1 1 คณะกรรมการประจําคณะ 

4.3.6 ผลการประเมิน EdPEx ไมนอยกวา 200 200 200 200 200 400 คณะกรรมการประจําคณะ 

4.3.7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ

องคกร 

ไมนอยกวา 85 คะแนน คณะกรรมการประจําคณะ 

 

4.3.8 จํานวนคูความรวมมือ MOU ไมนอยกวา 20 คูความรวมมือ คณะกรรมการประจําคณะ 

4.3.9 จํานวนเรื่อง/ผลการตรวจสอบภายในและการ

บริหารความเสี่ยงไดรับการปรับปรุง 

≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 คณะกรรมการประจําคณะ 
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บทท่ี 4 

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

 

4.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 

 (1) การสรางความรูความเขาใจแกผูมีสวนไดสวนเสียของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568  ไปสูการปฏิบัติ โดย

มีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศ

ทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ตอบุคลากร 

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรฯ ไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุมผานชองทางท่ีหลากหลาย และมีการติดตามขอมูลยอนกลับจาก ผูมีสวนไดสวน

เสียเปนระยะ ๆ 

  (2) กําหนดผูรับผิดชอบยุทธศาสตรรายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1) กําหนดตัวผูรับผิดชอบยุทธศาสตรรายประเด็น และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรท่ีเชื่อมโยงและสอดคลองกัน ตั้งแตระดับคณะ (คณะกรรมการฝายตางๆ) 

ระดับหลักสูตร (ประธานหลักสูตร) ระดับสวนงานสนับสนุน (สวนงาน) และระดับบุคคล 

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ  

  (3) การติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร 

โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ เชิงบูรณาการท่ีมุงนําเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหมีการประเมินตนเองเพ่ือสราง

กระบวนการเรียนรู และใหมีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการท่ีเปนกลาง 

กําหนดเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน โปรงใส มาตรฐานและถูกตองตามหลักวิชาการ 

(3.2) สรางความสอดคลองของการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ 

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดําเนินงาน ตั้งแตระดับรอง

คณบดี ประธานหลักสูตร หัวหนาสํานักงาน หัวหนางานและบุคลากรรายบุคคล  

(3.3) ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ตามตัวบงชี้ 

และตามรอบเวลาท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง พรอมท้ังการนําผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนาใหบรรลุเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4)  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ตอคณะกรรมการประจําคณะ และ

นําเสนอตอมหาวิทยาลัยตอไป 
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 (4) สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ การจัดสรรทรัพยากรสนบัสนุนตาม

ความเหมาะสม การปรับปรุงขอบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศใหคลองตัวและตอบสนองตอการพัฒนาคณะ 

และการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนของคณะ 

 (5) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการติดตามประเมินผล มีการนําขอมูลไปวิ เคราะหและนํารายงานผลการวิ เคราะหไปใชสนับสนุน 

การตัดสินใจของผูบริหารไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงาน 

 กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 เปนรายไตรมาส โดยกําหนดใหมีการประเมิน

ปงบประมาณละ 4 ครั้ง ตามวิธีการและข้ันตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 

2568 นี้ ไดกําหนดใหมีการเชื่อมโยงตัวบงชี้ของแผน 3 ระดับ ไดแก ระดับคณะ ระดับสวนงาน และระดับบุคคล 

จึงกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ สอดคลองกับตัวบงชี้ของแผน 

 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายไดประจําป

งบประมาณ)  

1) รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตอมหาวิทยาลัย ปละ 4 ครั้ง (มกราคม 

เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

2) รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรและตัวชี้วัดตอมหาวิทยาลัย 

ปละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย (สิ้นภาคการศึกษา) 

  (2.2) การรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตอมหาวิทยาลัย ปละ 4 ครั้ง (มกราคม 

เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรและตัวชี้วัดตอมหาวิทยาลัย 

ปละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

   


