
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
 
 
 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

(สิงหาคม 2565) 
  



 
 

คำนำ 
  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
– 2570 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การจัดทำแผนฯ ฉบับนี้ได้จัดทำโดยเน้นการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ และการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาและคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
– 2570 นี้ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ แผนการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงร่างองค์กร รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และแนวทางการติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น   
 ในนามของคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 นี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 
 

                  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 
             คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

 
  



 
 

สารบัญ 
 
คำนำ 
สารบัญ 
 

บทที่ 1 บทนำ 
1.1 ความเป็นมา          1  

    1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์         3 
 

บทที่ 2 การวิเคราะห์แผนพัฒนาของชาติและสภาพแวดล้อม  
2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก        4 
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)        4 
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 – 2559)    7 
2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579       7 
2.5 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574      8 
2.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)              10 

 

บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
 3.1 โครงร่างองค์กร                                                                                   13 
 3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์    15 
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570                       
 

บทที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
 4.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์                28 

4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน              29



1 
 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมา 
 รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความมั ่นคง 
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และการลดความ เหล ื ่ อมล ้ ำทางส ั งคม 5)  การสร ้ า งการ เต ิบ โตบนค ุณภาพช ี ว ิ ตท ี ่ เป ็ นม ิ ตร 
กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา
ประเทศ และได้จัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ที่ มีเป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั ้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของสังคมไทย   
 กระทรวงศึกษาธ ิการได ้กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที ่สอดคล ้องกับ 
กรอบยุทธศาสตร ์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย  
ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” 
ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้ างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 
21 ได้ ความมุ่งมั่นที ่จะปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)  
มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบ
การเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การเรียนสมัยใหม่ (Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม่ การพัฒนา
นักศึกษาไปสู่การเป็นSmart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพ่ือ
เปลี่ยนทักษะแรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ำ (Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่มีความรู้ ทักษะ 
และความเชี่ยวชาญสูง (High Value Services) เพ่ือตอบสนองความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ 
(New S-Curve) เป็นต้น  
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 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (School of Business and Communication Arts : BCA) 
เด ิมช ื ่อ คณะว ิทยาการจ ัดการและสารสนเทศศาสตร ์ (School of Management and Information 
Sciences : MIS) จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มต้นก่อตั้งตามการเห็นชอบ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ซ่ึงให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร มายังจังหวัดพะเยา โดยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ต่อมาเม่ือวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ที่ 040/2546 ให้แยกออกมาจัดตั้งเป็นกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อ
เป็นสำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศสาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ต่อมา มหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2550 และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สำนักวิชา
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ตามประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา คราวประชุมครั้งที่ 6/2563 ในการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะบริหารธุรกิจและนิเทศ
ศาสตร์” ซึ่งมีหลักสูตรและการบริการ ดังนี้ 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี (8 หลักสูตร) ปริญญาโท (2 หลักสูตร) ปริญญาเอก (2 หลักสูตร) 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
- สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
- สาขาวิชาการตลาด 

• นิเทศศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 
- สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

• ศิลปศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

• บัญชีบัณฑิต 
 - สาขาวิชาการบัญชี 

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
- สาขาบริหารธุรกิจ 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
- สาขาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 
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การให้บริการ 
งานวิจัย: ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ให้ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ก่อให้เกิด
ความสามารถสามารถในการแข่งขัน อีกท้ังยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 
งานบริการวิชาการ: นำองค์ความรู ้ทางด้านการบริหาร จัดการ การท่องเที ่ยว การตลาด การบัญชี 
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับสังคมและชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ก่อให้เกิดความสามารถสามารถในการแข่งขัน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์   
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดรับและเป็นไปตามนโยบายการดำเนินงานและ
บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล  
ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” และบรรลุตาม
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 
 (3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
 (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
 (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 
 (6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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บทที่ 2  
การวิเคราะห์แผนพัฒนาของชาติและสภาพแวดล้อม 

 
2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  
   กระแสการเปลี ่ยนแปลงของโลกที ่ส ่งผลกระทบต่อวิถีช ีว ิตของคนไทย ได้แก่ (1) กระแส
Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื ่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีทำให้
เกิดปรากฎการณ์เชื ่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที ่เปลี ่ยนรูปแบบ 
การติดต่อสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to Scale 
ไม่เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (3) กระแส Urbanization ที่มีผลให้วัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิต  
และพฤติกรรม รวมทั ้งการปฏิส ัมพันธ ์ของผ ู ้คนเปลี ่ยนแปลงไปจากสังคมและว ัฒนธรรมแบบเดิม  
(4) กระแส Individualization ที่ทำให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากข้ึนทำให้มีทั้งข้อดีข้อเสีย เช่น อาจทำให้เป็น
สังคมที่เข้มแข็งขึ้น และอาจทำให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความปัจเจกมากขึ้น (5) กระแส Communization 
ทำให้เกิดกระแสการพ่ึงพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลังร่วมกันแก้ปัญหา หรือเผชิญปัญหาร่วมกันมากขึ้นกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เกิดประเด็นที่ท้าทาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษา
เรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุข พลังงานและสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเป็นนโยบายสำคัญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 
 
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน” และมีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความมั่นคง ประกอบด้วย การมีความม่ันคงปลอดภัยจาก
ภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน 
ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
ประเทศมีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ์ ที ่ เข ้มแข็ง  
เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร
ประเทศ ที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก
กำลังเพื ่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั ่นคงในชีวิต  
มีงานและรายได้ที ่ม ั ่นคงพอเพียงกับการดำรงชีว ิต มีที ่อยู ่อาศัย  และความปลอดภัยในชีว ิตทรัพย์สิน  
และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ (2) ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย 
ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม  รายได้สูง ความเหลื่อมล้ำ
ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้ร ับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ ้น  เศรษฐกิจ 
มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและ



5 
 

สังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั ้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า   
การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  ทุนมนุษย์  
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินทุนที ่เป็นเครื ่องมือเครื ่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม (3) ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและ
การบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ (1) เพ่ือสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั ่วถึงเท่าเทียม เป็นธรรม  
(3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
ด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. ด้านความม่ันคง 

 (1) เสร ิมสร ้างความมั ่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ด ุ ลยภาพความส ั มพ ันธ ์ ก ั บประ เทศมหาอำนาจ เพ ื ่ อป ้ อ งก ั นและแก ้ ไขป ัญหาความม ั ่ นคง  
รูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตร ียมพร ้อมแห ่งช าต ิและระบบบร ิหารจ ัดการภัยพ ิบ ัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพื ้นที ่ เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงท ุนพัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐาน ด้ านการขนส ่ง ความม ั ่นคงและพล ังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
 (6) การเช ื ่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ ้นส่วน การพัฒนา  

กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  
 (6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2566 มีความสัมพันธ์

และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร ์ท ี ่  6  การบร ิหารจ ัดการในภาคร ัฐ การป้องกันการทุจร ิตประพฤติม ิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา4 ประการ ได้แก่ 

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
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3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
53 ตัวชี้วัด 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที ่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การว ิจ ัย และนว ัตกรรรม เพื ่อสร ้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
2.5 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574  
 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบด้วย เจตนารมณ์แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 
University 4.0 และสิ ่งที ่ส ังคมจะได้ร ับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 โดยมีเนื ้อหา 
โดยสรุปดังนี้ 
 1. เจตนารมณ์แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 มี 3 ประการ ดังนี้ 

1) อุดมศึกษาต้องการนำการพัฒนาประเทศ เป็นผู้สร้างปัญญาให้กับสังคม 
2) อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่นำไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิด 

นว ัตกรรม ความร ู ้  งานว ิจ ัย ท ี ่ เสนอทางเล ือกในการแก ้ป ัญหาและการพัฒนาประเทศในบร ิบท  
ที่เปลี่ยนแปลง 

3) อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการ 
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2. เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พิจารณาจาก  5 องค์ประกอบ 
1) การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group และ Non-

Age Group  
2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity): ผู้เรียนมีโอกาส

เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
3) คุณภาพการศึกษา (Quality): สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ Hard Skill 
4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัดสรรทรัพยากร 
5) การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองต่อ

การพัฒนาประเทศ 
3. ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 

1) การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม Accessibility 
2) การพัฒนานักศึกษา Student Development 
3) โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure 
4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership 
5) การสร้างความมั ่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา Higher Education Financial 

Security 
6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment 
7) การบริหารจัดการที่ดีในระบบอุดมศึกษา Good Governance 
8) อุดมศึกษาดิจิตอล Digital Higher Education 

4. สิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 
1) โอกาสในการเข้าถึงผลผลิตจากทุกพันธกิจอุดมศึกษาที่มีคุณภาพของทุกภาคส่วน 
2) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้นำทางความคิดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีข้ึน 
3) องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศใน

บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  

ที่มา: สุเมธ แย้มนุ่น. 2559. การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 ปี, กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่ 3 (พ.ศ.2560 – 2574) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564). 

 
 
 
 
 



10 
 

2.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (SWOT Analysis) 
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มีความ
หลากหลายของศาสตร์ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ทั ้งด้าน
เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว 
และนิเทศศาสตร์ ซึ่งทุกศาสตร์เป็นกลไกสำคัญต่อ
การพ ัฒนาของประเทศ สอดคล ้องเป ้าหมาย
มหาวิทยาลัย ความต้องการของตลาดแรงงาน และ
เป็นส่วนสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  
S2 หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย เสริมทักษะ startup ให้กับผู้เรียน เพื่อก้าว
สู่การเป็น entrepreneur หลงัสำเร็จการศึกษา 
S6 มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการ กิจการ
นิสิต และวิจัยอย่างหลากหลายทั้งในระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และนานาชาติ 
S4 มีระบบและกลไกในการสนับสนุนทุนวิจัยและ
การตีพิมพ์ระดับนานาชาติแก่บุคลากรภายในคณะ 
S11 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาองค์ของบุคลากร 
S8 มีการพัฒนาคู่ความร่วมมือและฐานข้อมูลแหล่ง
ฝ ึกประสบการณ ์ว ิชาช ีพ สหก ิจศ ึกษา และ
ผู้ประกอบการ 
S10 มีการกระจายอำนาจการบริหารงานตามระดับ
ของการบริหารที ่ชัดเจน โดยมีความยืดหยุ ่นและ
ความคล่องตัวในการทำงาน 
S9 มีระบบการให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มี
ผลงานที่โดดเด่นประจำปี 
S3 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ผลงานวิชาการเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ 
S5 มีการบูรณาการศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการสู ่ชุมชนเพื ่อเสริมสร้างความ

W1 ระบบและกลไกการหารายได้เพื ่อการพึ ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน นอกจากรายได้หลักที่ได้รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ยังต้องมีการพัฒนามากขึ้น  
W2 สัดส่วนของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนน้อย 
W3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มี
อย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป็นผลงานของคณาจารย์กลุ่ม
เดิม 
W4 มีบุคลากรที่มีความสามารถจำนวนมาก แต่ยัง
ไม่สามารถนำความสามารถที่โดดเด่นในตัวบุคคลมา
ใช้ในการพัฒนา และขับเคลื่อนคณะได้อย่างเต็มที่ 
W5 ระบบและกลไกการสร้างความร่วมมือกับศิษย์
เก่าในการร่วมพัฒนาคณะยังต้องมีการพัฒนามากข้ึน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
เข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและพื้นที่
จังหวัดอ่ืน ๆ  
S7 ม ีฐานข ้อม ูลบ ุคลากรเพ ื ่อประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

 
 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศที่เน้น
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยภายใต้
การเปลี่ยนแปลงแบบพลวัติ 
O2 จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การมุ่งสู ่ Global Network เป็นโอกาสสำหรับการ
เพ่ิมช่องทางการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย 
O3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในช่วงยุคหลัง 
COVID19 นำไปสู่การพัฒนาตนเองที่ตอบสนองต่อ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย (Non-Degree) ที่สามารถ reskill 
หรือ upskill ผู้เรียนได้ในรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนทั้ง onsite และ online 
O4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
ช ่องทางพัฒนากระบวนการเร ียนการสอนที ่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
O5 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้เกิดการ
พัฒนาด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการสังคม 
O6 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่ง
เป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงทางด้านการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว กับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำ
โขงตอนบน ประกอบด้วยประเทศจีน พม่า ลาว และ
ไทย จึงเป็นโอกาสให้คณะผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพใน
การเข้าสู่งานระดับนักจัดการ ผู้บริหารชั้นต้น และ
ผู้ประกอบการได้ 

T1 อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงทำให้
จำนวนของผู้เข้าศึกษาต่อลดลงไปด้วย 
T2 ความต ้องการของตลาดแรงงานท ี ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงผันผวน 
T3 การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผล
กระทบต่อฐานะทางการเงินของผู้ปกครองบางราย 
ซึ ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของบุตรหลาน   
T4 ภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
T5 ต้นทุนการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบออนไลน์
ของผู้เรียน 
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Challenge) 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
1. การเพิ่มงานวิจัยและบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด

ประโยชน ์ ต ่ อส ั งคม/ช ุมชนตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยและการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

2. เพ่ิมงานวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact factor 
ทั้งในประเทศและนานาชาติ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื ่อสารเพ่ือ
ยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบการจ ัดการเร ียนการสอนท ี ่มี
ประสิทธิภาพ 

5. รักษาจำนวนนิสิตให้เป็นไปในอัตราที่เหมาะสม
กับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
ทั ้ง บร ิหารธ ุรก ิจ บ ัญช ี การส ื ่อสาร และ
เศรษฐศาสตร์ จึงเกิดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ในการจัดการเร ียนการสอน การวิจ ัย การ
บ ร ิ ก า ร ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร ท ำ น ุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  

2. บุคลากรมีอายุเฉลี่ยไม่สูงมาก ทำให้มีพลังในการ
ทำงานและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี  
3. พื ้นที ่จ ังหวัดพะเยามีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแก่
การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

4. นิสิตมีการทำกิจกรรมร่วมกับภาคประชาชน/
ส ังคมส ่งผลให ้ผลงานของน ิส ิตได ้ร ับการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

5. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับประเทศและ
นานาชาติ ทำให้อาจารย์และนิสิตของคณะมี
โอกาสแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 

6. มีเครือข่ายสหกิจศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับนิสิต
ของคณะ 
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บทที่ 3  
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

   
3.1 โครงร่างองค์กร 

(1) ปรัชญามหาวิทยาลัยพะเยา 
ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด" 
(A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All) 
 

(2) ปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา 
ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

 
(3) วิสัยทัศน์คณะฯ 

“องค์กรวิชาการชั้นนำด้านการบริหารที่ทันสมัย พัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม สร้างความ
เป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสารมืออาชีพ” 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นองค์กรวิชาการชั้นนำที่สร้าง
ความรู้และปัญญา เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสาร ที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมในระดับสากล 
 

(4) พันธกิจคณะฯ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการและการสื่อสาร แบบมืออาชีพ (ด้านการผลิตบัณฑิต) 
2. พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมด้านสุขภาวะ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย (ด้านการผลิตบัณฑิต) 
3. ผลิตผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม และยกระดับคุณภาพของชุมชนสู่สากล (ด้านการวิจัย) 
4. ให้บริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม (ด้านการวิจัย) 
5. ยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ด้านการบริหาร) 
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(5) ค่านิยมองค์กร 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพ ใช้ปัญญาในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    B: Benefit (ประโยชน์จากปัญญา) 
    C: Creative (สร้างสรรค์) 
    A: Academic excellence (ความเป็นเลิศทางวิชาการ) 
    U: Unity (ความเป็นเอกภาพ) 
    P: Professionalism (ความเป็นมืออาชีพ) 

(6) เอกลักษณ์บัณฑิต 
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3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
     (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Education) 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต้องเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21  และอุตสาหกรรม
อนาคต (New S-curve)  และต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู ้ตลอดชีวิต เพ่ือ
ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและตรงความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งต้องพัฒนา
อาจารย์ให้มีค ุณภาพตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา  UP – Professional 
Standard Frameworks (UP-PSF) 

 
เป้าประสงค์ที่  1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ 
  มีความเป็นผู้ประกอบการ 
 2. คุณลักษณะบัณฑิตเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 3.  อาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพ 
 4.  หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐาน 
 
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและตัวชี้วัด 
 กลยุทธ์ที ่ 1.1 พัฒนามาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาสู ่การ

เปลี่ยนแปลง 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน AUN-QA 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.4 จำนวนโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.5 ร้อยละความสำเร็จของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.6 จำนวนหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน Transformative Education 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.7 ร้อยละของระดับสมรรถนะและความพร้อมของบัณฑิตสำหรับความ

เป็นผู้ประกอบการของบัณฑิตและ/หรือนักการสื่อสารที่มีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 จำนวนโครงการพัฒนานิสิต 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 ระดับผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.2.3 จำนวนรางวัลอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
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 กลยุทธ์ที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพบุคลากรสายวิชาการสู่ความเป็นมืออาชีพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1 จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมิน UPPSF 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ (ที่ยังไม่ได้ตำแหน่งวิชาการ) ยื่นเสนอขอตำแหน่ง

ทางวิชาการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3 จำนวนโครงการที่สนับสนุนอาจารย์เพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
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ตารางท่ี 1 การแปลงยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Education) ไปสู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์ 1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีความเป็นผู้ประกอบการ 
  2. คุณลักษณะบัณฑิตเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  3. อาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพ 
  4. หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธ ์ SDG ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ผู้ติดตามตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 พัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาสู่การ
เปลี่ยนแปลง 

SDG 3 
SDG 4 
SDG 9 
SDG 11 
SDG 15 
SDG 16 

1.1.1 ผลการประเมิน AUN-QA   หลักสูตร  ≥ 3.5 ≥ 3.5 ≥ 3.5 ≥ 3.5 ≥ 3.5 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ  
1.1.2 ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต 80 80 80 80 80 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ  
1.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ  

1.1.4 จำนวนโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของ
บัณฑิต 

1 1 1 1 1 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ  

1.1.5 ร้อยละความสำเร็จของบัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการ 

3 3 3 3 3 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ  

1.1.6 จำนวนหลักสูตรที่มีการจดัการเรยีนการ
สอน Transformative Education 

10 10 12 10 12 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ  

1.1.7 ร ้อยละของระดับสมรรถนะและความ
พร้อมของบัณฑิตสำหรับความเป็นผู้ประกอบการ
ของบัณฑิตและ/หรือนักการสื ่อสารที ่มีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

10 10 10 10 10 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติฯ 

งานวิชาการ 
งานวิชาการ 
(พัฒนานิสิต) 

 

1.2 พัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตภายใต้อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.2.1 จำนวนโครงการพัฒนานิสิต 
3 3 3 3 3 - รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติฯ 

งานวิชาการ 
(พัฒนานิสิต) 

 

1.2.2 ระดับผลการประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิต 80 80 80 80 80 - รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติฯ 

งานวิชาการ 
(พัฒนานิสิต) 
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กลยุทธ ์ SDG ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ผู้ติดตามตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.2.3 จำนวนรางวัลเอกลักษณ์ของบัณฑิต 
1 1 1 1 1 - รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติฯ 

งานวิชาการ 
(พัฒนานิสต) 

 

1.3 ยกระดับคุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

1.3.1 จำนวนอาจารย ์ท ี ่ผ ่ านการประเมิน  
UP-PSF 

3 3 5 3 5 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ  

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ (ที ่ยังไม่ได้ตำแหน่ง
วิชาการ) ยื่นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ 

3 3 3 3 3 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ  

1.3.3 จำนวนโครงการสนับสนุนอาจารย์เพื่อ 
ขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

1 1 1 1 1 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัยสู่นวัตกรรม (Research to Innovation) 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ ต้องพัฒนาการวิจัยในปัจจุบัน ให้มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ให้ตอบสนองต่อ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้ง
ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม นอกจากนี้ต้องพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ
วิจัยบุคลากรในคณะฯ ให้มีความสามารถในการดำเนินการวิจัย ทั ้งปริมาณและคุณภาพ  และเกิดนิเวศ
วัฒนธรรมในการทำวิจัย 

 
เป้าประสงค์ที่  1. ผลผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงาน

สร้างสรรค์ เพ่ือมุ่งสู่นวัตกรรม 
 3. มีการบูรณาการการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ กับการสร้าง

ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมCultural Entrepreneurship 
 
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและตัวชี้วัด 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ ที่มุ่งสู่

สากล 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.3 จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในแลภายนอก 

 กลยุทธ์ที ่ 2.2 บูรณาการงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ เพื ่อสร้าง
ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างผู ้ประกอบการด้านวัฒนธรรม 
Cultural Entrepreneurship 
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ตารางท่ี 2 การแปลงยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์ 1. ผลผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
  2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ เพ่ือมุ่งสู่นวัตกรรม 
  3. มีการบูรณาการการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ กับการสร้างผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม Cultural Entrepreneurship 

  

กลยุทธ ์ SDG ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด  
ผู้ติดตาม
ตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ ที่มุ่งสู่สากล 

SDG 3 
SDG 4 
SDG 8 
SDG 9 
SDG 11 
SDG 15 
 

2.1.1 จำนวนผลงานต ีพ ิมพ์
ระดับนานาชาติ 

20 25 25 25 25 - คณบด ี
งานแผนงาน 
(งานวิจัย) 

 

2.1.2 จำนวนผลงานวิจัยท่ี
นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

1 1 1 1 1 - คณบด ี
งานแผนงาน 
(งานวิจัย) 

 

2.1.3 ค ่าเฉล ี ่ยงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ทั้งภายในและภายนอกต่อคน 

50,00
0 

50,00
0 

50,00
0 

50,00
0 

50,00
0 

- คณบด ี
งานแผนงาน 
(งานวิจัย) 

 

2.2 บูรณาการงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ
ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผู้ประกอบการ
ด้านวัฒนธรรม 

2.2.1 จำนวนผลงานว ิจ ัยที่
นำไปสู่การสร้างผู ้ประกอบการ
ด ้ า น ว ั ฒ น ธ ร ร ม  Cultural 
Entrepreneurship 

1 1 1 1 1 - คณบด ี
งานแผนงาน 
(งานวิจัย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม (Academic 
Services for Society) 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ เป็นคณะที่มีองค์ความรู้ทางด้านการบริหาร การจัดการ การท่องเที่ยว 
การตลาด การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ
เพิ่มความสามารถสามารถในการแข่งขัน 
 
เป้าประสงค์ที่  1. มีงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องของสังคมและชุมชน 
  2. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน 
  3. มีโครงการบริการวิชาการที่มุ่งสู่การแสวงหารายได้เพ่ือพ่ึงพาตนเอง 
 
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและตัวชี้วัด 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 จำนวนโครงการงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องของสังคมและ 
ชุมชน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2  
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการท่ีมุ่งสู่การแสวงหารายได้เพ่ือพ่ึงพาตนเอง 

 กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 จำนวนครั้ง/ชิ้นงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถ่ายทอดสู่ชุมชน 
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ตารางท่ี 3 การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม (Academic Services for Society) ไปสู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์ 1. มีงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องของสังคมและชุมชน 
  2. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน 

3. มีโครงการบริการวิชาการที่มุ่งสู่การแสวงหารายได้เพ่ือพ่ึงพาตนเอง 

กลยุทธ ์ SDG ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด  
ผู้ติดตาม
ตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 ส่งเสริมงานบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

SDG 2 
SDG 3 
SDG 4 
SDG 8 
SDG 9 
SDG 10 
SDG 11 
SDG 15 
SDG 17 
 

3.1.1 จำนวนโครงการงานบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องของสังคมและชุมชน 

2 2 2 2 2 - คณบด ี
งานแผนงาน 

(บริการวิชการ) 
 

3.1.2 จำนวนโครงการงานบริการวิชาการที่ช้ีนำสังคม 
2 2 2 2 2 - คณบด ี

งานแผนงาน 
(บริการวิชการ) 

 

3.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มุ่งสู่การ
แสวงหารายไดเ้พื่อพ่ึงพาตนเอง 

2 2 2 2 2 - คณบด ี
งานแผนงาน 

(บริการวิชการ) 
 

3.2 สนับสนนุการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
ชุมชน 

3.2.1 จำนวนครั้ง/ช้ินงานด้านเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมที่ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

1 1 1 1 1 - คณบด ี
งานแผนงาน 

(บริการวิชการ) 
 

หมายเหตุ:  โครงการงานบริการวิชาการที่ชี้นำสังคม หมายถึง 
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถ่ายทอดสู่ชุมชน หมายถึง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Administrative Excellence) 
 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มุ่งมั่นในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ภายในองค์กรต้องมีคุณภาพและมีความพร้อมต่อการใช้งาน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งบุคลากรต้องมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน  

 
เป้าประสงค์ 1.  เกิดระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
  2.  การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ ที่มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน 
  3.  สนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
  4.  เกิดระบบและกลไกการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
  5.  มีระบบคุณภาพการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

  
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและตัวชี้วัด 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

  ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร 
  ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2 จำนวนข้อร้องเรียนการสื่อสารภายในองค์กรลดลง 
  ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 จำนวนข้อร้องเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรลดลง 

 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
   ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 จำนวนฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและใช้ประกอบการตัดสินใจในการ

      บริหาร 
   ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 จำนวนกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ (BCA Sharing) 

 กลยุทธ์ที่ 4.3 ยกระดับคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่ความเป็นมืออาชีพ  
   ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1 จำนวนผลงาน R2R ของบุคลากรที่ทำสำเร็จต่อคน 
   ตัวช้ีวัดที่ 4.3.2 จำนวนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเผยแพร่ในเวที    
                                    วิชาการหรือวารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติ  
   ตัวช้ีวัดที่ 4.3.3 จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน 
   ตัวช้ีวัดที่ 4.3.4 จำนวนการประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
   ตัวช้ีวัดที่ 4.3.5 จำนวนการยื่นขอตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุน 
   ตัวช้ีวัดที่ 4.3.6 จำนวนกิจกรรมสนับสนุนการทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 

 กลยุทธ์ที่ 4.4 การบริหารงานคุณภาพองค์กร 
  ตัวช้ีวัดที่ 4.4.1 ระดับความสุขของบุคลากร (Happinometer)  
  ตัวช้ีวัดที่ 4.4.2 ระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคณะฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 4.4.3 จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 4.4.4 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมิน EdPex 
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  ตัวช้ีวัดที่ 4.4.5 ผลการประเมิน EdPEx 
  ตัวช้ีวัดที่ 4.4.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
  ตัวช้ีวัดที่ 4.4.7 ระดับผลการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) 

  ตัวช้ีวัดที่ 4.4.8 จำนวนเรื่อง/ผลการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงได้รับการ 
                         ปรับปรุง 
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ตารางท่ี 4 การแปลงยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Administrative Excellence) ไปสู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์ 1. เกิดระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
  2. การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ ที่มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน 
  3. สนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
  4. เกิดระบบและกลไกการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
  5. มีระบบคุณภาพการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์
SDG 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้ติดตาม
ตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 การสร้างภาพลักษณ์
องค์กร 

SDG 3 
SDG 4 
SDG 5 
SDG 6 
SDG 8 
SDG 8 
SDG 11 
SDG 13 
SDG 14 
SDG 15 
SDG 16 
SDG 17 

4.1.1 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร (ร้อยละ) 
≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติฯ 

งานแผนงาน 
(สื่อสารองค์กร) 

 

4.1.2 จำนวนข้อร้องเรียนภายในองค์กรลดลง (ร้อย
ละ)  

≤ 5 ≤ 5 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานแผนงาน 
(สื่อสารองค์กร) 

 

4.1.3 จำนวนข้อร้องเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กรลดลง (ร้อยละ)   

≤ 10 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานแผนงาน 
(สื่อสารองค์กร) 

 

4.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
จัดการความรู ้
 
 
 
 
 
 

4.2.1 จำนวนฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานบริหารทั่วไป  
(สารสนเทศ) 

 

4.2.2 จำนวนกิจกรรมการจัดการความรู ้ของ
คณะฯ (BCA Sharing) 
 
 
 
 

≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานแผนงาน 
(นโยบายและ

แผน) 
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กลยุทธ ์
SDG 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้ติดตาม
ตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.3 ยกระดับคุณภาพ
บุคลากรสายสนบัสนนุสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

4.3.1 จำนวนผลงาน R2R ของบุคลากรที่ทำสำเร็จ
ต่อคน 

3 3 5 ≥3 ≥3 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
งานบริหารทั่วไป  

(บุคลากร) 
 

4.3.2 จำนวนผลงานวิชาการของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการเผยแพร่ในเวทีวิชาการหรือ
วารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

2 3 3 5 ≥3 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานบริหารทั่วไป  
(บุคลากร) 

 

4.3.3 จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน 
7 5 1 ≥3 ≥3 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานบริหารทั่วไป  
(บุคลากร) 

 

4.3.4 จำนวนการประเมินค่างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน (คน) 

3 6 3 1 - 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานบริหารทั่วไป  
(บุคลากร) 

 

4.3.5 จำนวนการยื่นขอตำแหน่งของพนักงานสาย
สนับสนุน (คน) 

2 4 4 4 1 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานบริหารทั่วไป  
(บุคลากร) 

 

4.3.6 จำนวนกิจกรรมสนับสนุนการทำผลงาน
วิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานบริหารทั่วไป  
(บุคลากร) 

 

4 . 4  ก า รบร ิ ห า ร ง าน
คุณภาพองค์กร 

4.4.1 ระดับความสุขของบุคลากร 
(Happinometer) ≥60 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานแผนงาน 
(นโยบายและ

แผน) 
 

4.4.2 ระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะฯ (Stakeholder engagement)      

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานแผนงาน 
(นโยบายและ

แผน) 
 

4.4.3 จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและ
ความผูกพัน 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานบริหารทั่วไป  
(บุคลากร) 
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กลยุทธ ์
SDG 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้ติดตาม
ตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.4.4 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมิน 
EdPex ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานแผนงาน 
(นโยบายและ

แผน) 
 

4.4.5 ผลการประเมิน EdPEx  
- - ≥200 ≥200 ≥200 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานแผนงาน 
(นโยบายและ

แผน) 
 

4.4.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กร ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานแผนงาน 
(นโยบายและ

แผน) 
 

4.4.7 ระดับผลการประเมินสำนักงานสีเขียว 
(Green office) 

ทองแด
ง 

เงนิ เงนิ ทอง ทอง 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานแผนงาน 
(นโยบายและ

แผน 
 

  4.4.8 จำนวนเรื่อง/ผลการตรวจสอบภายในและ
การบริหารความเสี่ยงได้รับการปรับปรุง 

≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานบริหารทั่วไป  
(พัสดุ+ 

การเงินและ
บัญชี) 
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บทที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 
4.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
 (1) การสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื ่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและ 
ทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ต่อบุคลากร 

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นระยะ ๆ 

  (2) กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 
(2.1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับคณะ (คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ) 
ระดับหลักสูตร (ประธานหลักสูตร) ระดับส่วนงานสนับสนุน (ส่วนงาน) และระดับบุคคล 

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  
  (3) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที ่เป็นกลาง 
กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(3.2) สร ้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเน ินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับรอง
คณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างานและบุคลากรรายบุคคล  

(3.3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ 
และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4)  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการประจำคณะ  
และนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตาม
ความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนองต่อการพัฒนาคณะ 
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ 
 (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและเพิ ่มขีดความสามารถ 
ในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูลไปว ิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สน ับสนุน  
การตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 
4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน 
 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เป็นรายไตรมาส โดยกำหนดให้มีการประเมิน
ปีงบประมาณละ 4 ครั้ง ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - 
2570 นี้ ได้กำหนดให้มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคณะ ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล 
จึงกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของแผน 
 (2) การรายงานผล 
  (2.1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ)  
1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม 

เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   
2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   
3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย (สิ้นภาคการศึกษา) 

  (2.2) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)  
1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม 

เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 
2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 
   


