
หนา้ 1 

บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำ 

 ปัจจุบันมีสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สร้างความท้าทายส าหรับ บริบทสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น

สถานการณ์ในด้านเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตต่ ากว่าศักยภาพที่ควรจะเป็น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีที่เข้ามาล้มล้างกระบวนการท างานแบบเดิมส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต้องปรั บตัวขนานใหญ่  

การเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ ที่มกีารใชเ้ทคโนโลยีท าให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้น  

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

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากร

มนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ได้มกีารจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น

ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ และได้จัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์

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

รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี

การพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การพัฒนา 

เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  2561 ที่สอดคล้องกับ 

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

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

ชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทั้ง

กาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่  21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล  

“ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง  
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และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้ เจริญ  สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่  ๆ 

ที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่  21 ได้  ความมุ่ งมั่ นที่ จะปรับ เปลี่ ยนเป็น เศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค

ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การเรียนสมัยใหม่ 

(Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็น  Smart Enterprises  

และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนทักษะแรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ า 

(Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่มีความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญสูง (High Value Services) 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)  

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดปรัชญา “ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด (A life of wisdom is 

the most wondrous of all)” และปณิ ธานมุ่ งมั่ น  “ปัญญาเพื่ อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for 

Community Empowerment)” โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วย

หลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” และก าหนดพันธกิจ  

5 ด้านเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ดังนี้ 1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 2) วิจัยและนวัตกรรม  

สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 4) ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน  

 ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 

มิถุนายน 2544 โดยในครั้งจัดตั้งใช้ช่ือว่า “กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ” สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ. 2545ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

จากนั้นในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ส านัก

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จงึได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”  

จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ร ะดั บ ป ริญ ญ าต รี  8 ห ลั ก สู ต ร  ป ริญ ญ าต รี คู่ ข น าน  2 ห ลั ก สู ต ร  

และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร  ดังนี้ ปริญญาตรี 8 หลักสูตร 1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 4.หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 7.หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8.หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ปริญญา

ตรีคู่ขนาน 2 หลักสูตร 1.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรศิลปะศาสตร์

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 2 หลักสูตร  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ประยุกต์   
 

 ปัจจุบันมีจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 1,119 คน แบ่งเป็นนิสิตช้ันปีที่ 1 จ านวน 274  

คน นิสิตช้ันปีที่ 2 จ านวน 317 คน นิสิตช้ันปีที่ 3 จ านวน 276 คน นิสิตช้ันปีที่ 4 จ านวน 235 คน และนิสิตช้ัน

ปีที่ 5 ขึ้นไป จ านวน 30 คน มีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 23 คน และบุคลากรสายวิชาการ 

จ านวน 65 คน ซึ่งบุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 19 คน  ระดับปริญญาโท จ านวน  

45 คน และระดับปริญญาตรี (ผู้ช่วยสอน) 1 คน โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

6 คน 

 ดังนั้น เพื่อให้นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการ

ศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2560 – 2579 จึงได้จัดท า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- 2567 เพื่อสนองตอบทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยพะเยา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้คณะเทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนและเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศำสตร์  

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางและวิธีการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร คือ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่พร้อมใชง้าน สร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ  

3. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินแผนงานซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 

ในช่วง พ.ศ. 2563 – 2567 ให้กับผู้บริหารและบุคลากรต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร โดยมุ่งหวังให้น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจน 
 

  

1.3 ควำมสอดคล้องของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ กับกรอบยุทธศำสตร์ชำติและแผนพัฒนำของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 ได้ด าเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561  

- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579  

และแผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและได้ผล

ลัพธ์เชิงรูปธรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งสนับสนุน

แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดของสังคม และด้าน

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ 

ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ ICT NEXT ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยาและกรอบยุทธศาสตรช์าติและแผนพัฒนาของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน “NEXT Digital Manpower”  

และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ  “NEXT Research & 

Innovation” มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์

ที่  2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการมีความสอดคล้อง ของแผน
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ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา

ก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของแผนการศึกษา

แห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนและประเทศ 

และยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม “NEXT Arts & 

Culture” มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน  ของแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2567 และมีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ที่  

1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ ของแผนการศกึษาแหง่ชาติพ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิัลประสิทธิภาพสูงใหค้รอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพ

ที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่  7  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคมของยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ยุทธศาสตร์ที่   5 สร้างเสริมความเป็นสากลเพื่อสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ  “NEXT 

International” มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2567 และยุทธศาสตร์ที่  10  

ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ 

“NEXT Management” มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ของ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2567 และยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 โดยแสดงเป็นแผนภาพความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ ดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 แสดงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และแผนยุทธศาสตร์

ต่าง ๆ ของประเทศ 
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   จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 - 2567 สามารถน ามาสรุปเป็นแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) เพื่อสื่อสาร วิสัยทัศน์และกล

ยุทธ์ขององคก์รไปสู่หน่วยงานต่างๆ  รวมถึงบุคลากรในองค์กรได้ดังรูปที่ 2 

  

 

รูปที่ 2 แผนที่เชิงกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

1.4 กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์   

 

   ตามที่ ได้มีประกาศแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร. พรเทพ           

โรจนวสุ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จากนั้นได้มีการแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีในล าดับต่อมา  

จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงพัฒนาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  

  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567  เริ่มต้นโดยการส ารวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการมีส่วน

ร่วมของตัวแทนนิสิต บุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแบ่งเป็นความต้องการตามประเด็น 
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ยุธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์ SWOT การก าหนดค่านิยมหลัก (Core value) สมรรถนะหลักของ

คณะ สมรรถนะหลักของพนักงาน เอกลักษณ์คณะ อัตลักษณ์บัณฑิตคณะ และได้มีการแปลงยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติโดยการก าหนดตัวชี้วัด ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องตามกลยุทธ์และเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ ในเดือน พฤษภาคม 2562 จากนั้นจัดประชุมวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการระดม

ความคิดเห็นจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนภายทั้งหมดภายในคณะ ขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562  

และน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับปรุงจนได้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563-2567 เพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย  จากนั้นได้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยัง

บุคลากรคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล 

และรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 

 

 
รูปที่ 3 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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1.5 แผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2567  

   

โครงรำ่งองค์กร 

 (1) ปรัชญำ (Philosophy) 

“ด ารงชีวติด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญาชีว ีเสฏฐชวีี นาม” 

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

 (2) ปณธิำน (Determination) 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 
 

 (3) วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพและ

มีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้าง

เครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ 
 

 (4) พันธกิจ (Mission) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย

พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอนท าการวิจัย ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง 

ของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนินพันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

จงึด าเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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(4.1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู้ทันโลก

ทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม  

และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิต

อย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม

โลก 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 

(4.2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled 

Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่ งยืน 

ของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการ

ประเมินผลเป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและ

นวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์  เน้ นการวิจั ยมุ่ ง เป้ าที่ ตอบ โจทย์ ชุมชน  สั งคม  และคว ามต้อ งการของประเทศ 

(Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับ

สั งคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ ใช้ประโยชน์ ในภาคอุต สาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร 

เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตาม

นโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  
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 (4.3) บริกำรวิชำกำร สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ 

ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

และด้วยปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” 

มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักส าคัญอีกพันธกิจ

หนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชน

และสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน

และสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและ

เหลื่อมล้ า เกิดสังคมความสุข 

(4.4) ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อควำมเป็นไทย 

การด ารงไว้ซึ่ งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่ งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนัก  

และให้ความส าคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู  

สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู  

สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ  และการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

(4.5) บริหำรงำนทันสมัยด้วยธรรมำภิบำล (Good governance) และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

  มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส 

เป็นธรรมและตรวจสอบได้  เพื่ อ เป้ าหมายองค์กรที่ ดีมี คุณภาพและประโยชน์สุ ขของบุคลากร 

มีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร 

ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของ

สังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการท างานและการบริหารร่วมกัน และมี

ภาวะความเป็นผู้น า (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และ

แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย  



หนา้ 12 

และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมี

วิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่น และต้องเห็นภาพและทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการท างาน

ร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่

ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการ

ด าเนนิงานที่มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 (5) ประเด็นยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 

เพื่อการด าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มหาวิทยาลัย

พะเยาจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะ

ชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือ

สังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคม

ไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้ วยหลัก

ธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามาซึ่ง

ชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตรห์ลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 (6) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะ

ในศตวรรษที่  21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่  ขับ เคลื่ อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ 

ในเชิงพาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 
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3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 

สู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่ อพัฒ นามหาวิทยาลั ยพะเยา ให้มี ชื่ อ เสี ยง เป็ นที่ รู้ จั กและยอมรับ ในระดั บชาติ 

และนานาชาต ิ

6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 (7) สมรรถนะหลักของมหำวิทยำลัยพะเยำ (Core Competency) 

1. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานวิชาการ

และวิ ชา ชีพ  มี ทั กษ ะก าร เรี ยนรู้ ต ลอด ชีวิต  สนองตอบต่ อค วามต้ อ งการขอ งตลาดแรงงาน 

และเป็นพลเมือง   ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ วิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย  มีความ 

ก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ เป็นต้นแบบ

ให้แก่นสิิต ชุมชน และสังคม   

3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร้างสรรคน์วัตกรรม และสามารถน าไปสู่เชงิพาณิชย์เพื่อประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรม   

4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่งให้แก่

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการสร้าง

ความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติการท านุ

บ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการใช้

ประโยชน์ในเชงิสรา้งสรรค ์  

6. ความสามารถในการเอือ้อ านวยใหเ้กิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ”รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการสารสนเทศที่ทันสมัยและ

ถูกต้อง และตอบสนองผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ ์  
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 (8) สมรรถนะหลักของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ (Personal Competency)  

  (8.1) สมรรถนะของผู้บริหำร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์   

ใช้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโคชเป็นผู้บริหาร การ

เปลี่ยนแปลง เป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนิ นงานตามระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายและวสิัยทัศนข์องหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธ

กิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร สามารถจัด

บุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอนตามกรอบมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจในการท างาน   

3.  มุ่งเน้นกระบวนการท างานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ท างาน และบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน “สานความคิด สร้าง

จิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย Smart Operation 

และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการท างาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานแบบ

ก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) สอดคล้อง

และมุ่งสูเ่ป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนข์อมหาวิทยาลัย

พะเยา    
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 (8.2) สมรรถนะของพนักงำน 

 

 พนักงำนสำยวิชำกำร  

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard  

Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะการประเมินผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้องผู้เรยีน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม และมี

ทักษะทางภาษาเพื่อมุง่สูค่วามเป็นสากลและนานาชาติ   

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

5. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 

พนักงำนสำยสนับสนุน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2. บริการที่ดี (Service Mind) 

3. เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

6. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 

 (9) เอกลักษณ์มหำวิทยำลัยพะเยำ 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 

 (10) อัตลักษณ์บัณฑิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

 อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มบีุคลิกภาพดี 
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บทที่ 2  

กำรวเิครำะห์แผนพัฒนำของชำติและสภำพแวดล้อม 

 

2.1 แนวโน้มและกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถี ชีวิตของคนไทย ได้แก่ (1) กระแส

Globalization ที่ เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีท าให้

เกิดปรากฎการณ์ เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่ เปลี่ยนรูปแบบ 

การติดต่อสื่อสารในโลกเสมอืนหรอืโลกดิจิตอลท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to Scale 

ไม่เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (3) กระแส Urbanization ที่มีผลให้วัฒนธรรมวิถีการด าเนินชีวิต  

และพฤติกรรม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมและวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส 

Individualization ที่ท าให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นท าให้มีทั้งข้อดีข้อเสีย เช่น อาจท าให้เป็นสังคมที่

เข้มแข็งขึน้ และอาจท าให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความปัจเจกมากขึ้น (5) กระแส Communization ท าให้

เกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลังร่วมกันแก้ปัญหา หรือเผชิญปัญหาร่วมกันมากขึ้น กระแส

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิดประเด็นที่ท้าทาย  ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง 

การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุข พลังงานและสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นนโยบายส าคัญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

 

2.2 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ป ี 

 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560 - 2579) เพื่ อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 

ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีเป้าหมายส าคัญ 

3 ด้าน ได้แก่ (1) ความมั่นคง ประกอบด้วย การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 

และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคง ในเอกราช

และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ

ประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
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เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ

ด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง

ของอาหาร พลังงาน และน้ า (2) ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่าง

ต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ

ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้าง

รายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการ

เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน  และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญ 

ในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ 

ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 

ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม (3) ความยั่งยืน

ประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ

สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร

กั บ สิ่ งแ วดล้ อม  แล ะสอดคล้ อ งกั บ กฎ ระ เบี ย บ ขอ งป ระช าคม โลก  ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อ ม รับ ร่ วม กั น 

ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบ  

ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ

ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) คือ (1) เพื่อสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

เป็นธรรม (3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 

และบริการด้วยนวัตกรรม ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มี 6 ยุทธศาสตร์  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  
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 1. ด้ำนควำมมั่นคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ันสร้าง

ความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝัง่ทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่ งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบั ติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้ การลงทุน พัฒนาสูช่าติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจพิ เศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน ด้ านการขนส่ ง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา 

กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต  

 (2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี 

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

 (1) สรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มสีภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย  

 (4) สรา้งความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าใหม้ีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  

 (6) พัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

 

การจั ดท าแผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อการพัฒ นามหาวิทยาลั ยพ ะเยา พ .ศ .  2563-2567  

มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ทั้ง 10 ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10 ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

2.4 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

4 ประการ ได้แก่ 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ และยุทธศาสตรช์าติ  

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ

ร่วมมือผนึกก าลังมุง่สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง  

 แผนการศึกษาแหง่ชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศกึษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศกึษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่

สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตาม

จุดมุง่หมาย วิสัยทัศนแ์ละแนวคิดการจัดการศกึษาดังกล่าวข้างตน้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศกึษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

 

2.5 แผนอุดมศกึษำระยะยำว 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574  

 

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบด้วย เจตนารมณ์แผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 

University 4.0 และสิ่ งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศึกษาในปี  2574 University 4.0 โดยมีเนื้อหา 

โดยสรุปดังนี้ 

 1. เจตนารมณ์แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 3 มี 3 ประการ ดังนี้ 

1) อุดมศกึษาต้องการน าการพัฒนาประเทศ เป็นผู้สรา้งปัญญาให้กับสังคม 

2) อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่น าไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิด 

นวัตกรรม ความรู้  งานวิจัย ที่ เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศในบริบท  

ที่เปลี่ยนแปลง 
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3) อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลตอ่การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาการ 

2. เป้าหมายการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา พิจารณาจาก  5 องค์ประกอบ 

1) การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group, Non-Age 

Group  

2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity): ผู้เรียนมีโอกาส

เข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ  

3) คุณภาพการศกึษา (Quality): สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ Hard Skill 

4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภบิาลและการจัดสรรทรัพยากร 

5) การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองต่อ

การพัฒนาประเทศ 

3. ระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) การสรา้งโอกาสการเข้าถึงอุดมศกึษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม Accessibility 

2) การพัฒนานักศึกษา Student Development 

3) โครงสรา้งพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure 

4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership 

5) การสรา้งความมั่นคงทางการเงนิในระบบอุดมศกึษา Higher Education Financial Security 

6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment 

7) การบริหารจัดการที่ดใีนระบบอุดมศกึษา Good Governance 

8) อุดมศกึษาดิจติอล Digital Higher Education 

4. สิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) โอกาสในการเข้าถึงผลผลติจากทุกพันธกิจอุดมศกึษาที่มคีุณภาพของทุกภาคส่วน 

2) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้น าทางความคิดที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึน้ 

3) องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศ 

ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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2.6 แผนพัฒนำดิจติอลเพื่อศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 – 2579 

 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  

ของประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลให้เกิด

การน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินธุรกิจ การด าเนินชีวิตของ

ประชาชน และการด าเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในเวทีโลก 

และความมั่นคงทางสังคมของประเทศต่อไป มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

 1. หลักการน าทางของแผนพัฒนาดิจติอลเพื่อศรษฐกิจและสังคม มี 5 ประการ ดังนี้ 

   1) ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่สอดคล้อง และสนับสนุนทิศทางการ

พัฒนาของประเทศโดยรวม 

   2) การใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 

   3) การเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม (ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลและยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ด้อยโอกาสอื่นๆ) โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และของการเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร สื่อการเรียนรู้  

และการบริการดจิทิัลของรัฐในทุกบริการ 

   4) การวางแผนจากข้อมูลความพร้อมของประเทศ ที่น าไปสู่การพัฒนาที่เป็นไปได้จริงในทาง

ปฏิบัติ 

   5) การรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ ต้องไปตาม

แนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งเน้นการร่วมมอื ร่วมใจ และรวมพลังของทุกภาคส่วน  

 2. ภูมทิัศนด์ิจทิัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี มี 4 ระยะ ดังนี้ 

   ระยะที่ 1 Digital Foundation ( ภายใน 1 ปี 6 เดือน) ประเทศไทยลงทุน และสร้างรากฐาน 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

   ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion ( ภายใน 5 ปี) ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วม

ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 

   ระยะที่  3 Digital Thailand II: Full Transformation ( ภายใน 10 ปี) ประเทศไทยก้าวสู่การ

ดิจทิัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจทิัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 

   ระยะที่ 4 Global Digital Leadership ( ภายใน 10 - 20 ปี) ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่

พัฒนาแล้วสามารถใช้เทคโนโลยีดิจทิัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน 
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ที่มา: สุเมธ แย้มนุ่น. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศกึษาไทยในระยะ 15 ป,ี กรอบ

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

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มติ

คณะรัฐมนตรี 5 เม.ย 2559. 

 

2.7 แนวทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2562-2565 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2562-2565)  

มีวิสัยทัศน์ดังนี้คือ “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและ

สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นาและสร้างสรรค์ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทย

ที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

สามารถทางานเพื่อดารงชีพตนและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคม ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศในประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิด สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลัง

ความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคม ประเทศชาติ  

และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตรห์ลัก 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตมีคุณภาพ   

มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทักษะในศตวรรษที่  21 และอุตสาหกรรมอนาคต 

(New S-curve) และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามศักยภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  และการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ มุ่งเน้น

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ และผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ มุ่งเน้นชุมชนและสังคมมี

คุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life) 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มุ่งเน้น

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล พร้อมทั้งส่งเสริมให้

เกิดการสรา้งสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ่งเน้นมหาวิทยาลัย

พะเยามชืี่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งเน้นบุคลากรมีคุณภาพ  มีทัศนคติที่ดี

และมีความภูมิใจในองค์กร และมหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

2.8 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

  

(1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่น

ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อ

พิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ โดยมีผลการ

วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้  

 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ (Strengths) จุดอ่อน/ปัญหำ (Weaknesses) 

1. มีศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน (CIDTEC) ที่มศีักยภาพใน

การแสวงหารายได้จากภายนอก 

2. ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการแสวงหาแหล่ง

ทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอกได้เงนิจ านวนเงินค่อนขา้งสูง 

สามารถกระจายงบประมาณ การวิจัยลงสู่

บุคลากรของคณะและมีโครงการวจิัยที่

หลากหลาย 

3. คณบดีเป็นผู้มศีักยภาพสูง รวมทั้งมทีีม

1. บุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงาน

ค่อนขา้งมากและมีงบประมาณและการ

สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้

ท างานวิจัยบนพืน้ฐานของงานประจ ายังมี

ข้อจ ากัด จงึท าให้การปฏิบัติงานยังมี

ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

2. มีงบประมาณที่ค่อนข้างจ ากัดส าหรับใช้ใน

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

ทั้งในด้านการฝกึอบรม สัมมนา ประชุม

วิชาการ และทุนการศกึษาต่อในระดับ
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จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ (Strengths) จุดอ่อน/ปัญหำ (Weaknesses) 

ผูบ้ริหารที่มีความมุ่งมั่น และให้ความส าคัญ

ต่อการบริหารจัดการคณะอย่างจริงจัง 

4. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการให้

ค าปรึกษานิสติแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และมี

กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิตท าให้คณะ

ทราบข้อมูล และปัญหาจากนิสิต 

5. มีการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร และให้

รางวัลส าหรับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 

6. นิสติสามารถเข้าถึงอาจารย์ได้ สามารถขอ

ค าปรึกษาจากอาจารย์ได้ทุกเรื่อง และมีการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้

นิสติรับทราบได้อย่างทั่วถึงผา่นเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social network) รวมถึงนสิิตมี

ความกระตอืรอืร้นและมีความสนใจในการท า

กิจกรรมของคณะ 

7. มีความพร้อมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

8. มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะ เพื่อ

สนับสนุนให้บุคลาสกรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนมโีอกาสท างานวิจัย 

9. มีการสนับสนุนศักยภาพของนสิิต อาทิ ภารกิจ

ภาษาอังกฤษ และสอดแทรกภาษาอังกฤษใน

เอกสารประกอบการสนอนในบางรายวิชา 

รวมถึงมกีารสร้างเครือขา่ยความรว่มมอืกับ

ภาคเอกชนในการพัฒนาการจัดการเรยีนการ

สอนและการสัดสหกิจศกึษา 

10. มีการบูรณาการงานท านุบ ารุง

ปริญญาเอก 

3. บุคลากรในคณะยังขาดทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศ และยังขาดแรงสนับสนุน

ด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาการศกึษาสู่สากล  

4. ไม่มคีวามชัดเจนเกี่ยวกับระบบและกลไกการ

สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการศกึษาต่อ

ระดับปริญญาเอก และการขอต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

5. มีขอ้จ ากัดในการสนับสนุนใหบุ้คลากรมี

โอกาสเป็นนักวิจัยรุน่ใหม่ อาทิ มีงบประมาณ

สนับสนุนการท าวิจัยค่อนข้างนอ้ย ระบบและ

กลไกใสนับการวิจัยยังไม่หรือมีแต่ยังไม่มี

ความชัดเจน เช่น ขาดระบบนักวิจัยพี่เลีย้งมา

เป็นผู้ให้ค าแนะน าหรอืค าปรึกษาแก่นักวิจัย

รุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพสูงได้ 

6. มีจ านวนหอ้งปฏิบัติการ และอุปกรณ์ทาง

หอ้งปฏิบัติการที่ยังไม่เพียงพอ 

7. ไม่มคีวามชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง

ร่วมกันภายในคณะในเรื่องการสอบมาตรฐาน

วิชาชีพของนสิิต 

8. หลักสูตรใหม ่(มคอ.2) ซึ่งมีไม่มกีารก าหนด

รายวิชาที่ตอ้งเรียนก่อน (Pre-revisited) ซึ่ง

นิสติและศิษย์เก่าเห็นว่าเป็นปัญหาต่อพื้น

ฐานความรู้ ในการเรียนในรายวิชาต่อไป 

9. ไม่มรีะบบและกลไกที่สนับสนุนเลื่อนระดับ

ความเช่ียวชาญช านาญการของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
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จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ (Strengths) จุดอ่อน/ปัญหำ (Weaknesses) 

ศลิปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

  

(2) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค) 

 

โอกำส (Opportunities) ภัยคุกคำม/ผลกระทบ (Threats) 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการก้าวเข้าสู่สากลโดย

ก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งเน้นปฏิบัติภารกิจด้านการ

ผลติบัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลสู่

อาเซียน และพัฒนาองค์ความรูสู้่ชุมชนให้

เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข 

2. ความตอ้งการทางดา้นเทคโนโลยีของ

หนว่ยงานมากขึ้น 

3. การเข้าสู่ AEC ท าให้มกีารพัฒนาด้าน IT มาก

ขึน้ 

4. แหลง่ทุนทางดา้นการสนับสนุน IT มีมากขึ้น 

5. กระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก

ท าให้มกีารพัฒนาการศกึษาด้าน ICT อย่าง

รวดเร็ว 

6. สถานการณ์และการแข่งขันเพื่อพัฒนาองค์กร

สู่สากลเข้มขน้มากขึ้น หนว่ยงานหลายแห่งมี

งบลงทุนพัฒนาคุณภาพนิสิตให้มคีวามเป็น

สากล หรือการเข้าสู่ AEC และมีความ

ได้เปรียบในการแขง่ขันสูงกว่า โดยเฉพาะคณะ

วิชาด้านไอซีที ที่มกีารพัฒนาก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็วท าให้มกีารแขง่ขันสูงมากขึ้น 

1. ปัญหาทางการเมอืงท าให้การจัดสรร

งบประมาณไม่ต่อเนื่อง 

2. การแขง่ขันทางด้านการศกึษาสูงและปัจจุบันมี

สาขาด้าน IT มากขึ้นแต่ประชากรในวัยเรียนมี

น้อย ท าให้จ านวนนิสิตใหม่ลดลง 

3. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้

ต้องปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

และเนือ้หารายวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันและอนาคต 
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บทที่ 3  

แผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2567 

   

3.1 โครงร่ำงองค์กร 

3.1.1 ประวัติควำมเป็นมำของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องตามเป้าหมายการเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี ในกลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มีปณิธานร่วมว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

และมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่สากล”  

โดยมีพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ (1) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมี

ความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม (3) การวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective 

Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (4) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment) (5) ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local 

Wisdom) สู่สากล (6) การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย 

สู่การเป็น Green University และ (7) การพัฒนาระบบให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้าน

บริการสาธารณสุข 

ประวัติความเป็นมาของคณะ ก่อก าเนิดขึน้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักวิชาการวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระยะเริ่มแรก

ได้เปิดสอนเพียง 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อมาในปี 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2550 – 2551 ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชา  

ภูมสิารสนเทศศาสตร์    

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระ

บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เป็น "มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 
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กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการจัดตั้ง

ส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ข้อ 4 ให้จัดตั้งส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 7(3)  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย 13 คณะ 2 วิทยาลัย จึงมีผลให้ส านักวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ตั้งแต่วันที่ 

19 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 

ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มี ค าสั่งที่ 306/2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาได้มีค าสั่งที่ 107/2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้งผูช่้วย

ศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นผู้รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และได้มีค าสั่ งที่  349/2554 ลงวันที่  12  มีนาคม พ.ศ. 2554 แต่งตั้ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีโครงสร้างการ

บริหารงานในคณะแบ่งเป็น 7 สาขาวิชา 1 ศูนย์ และ 1 ส านักงานเลขานุการ   

ปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ได้แก่ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ และ (4) ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต  

ปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ใหม่  ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

และสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ใหม่ ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่  

ปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ใหม่ ภายใต้ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก 

และมัลติมีเดีย 

ปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาใหม่ โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สมัยใหม ่และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
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ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนิสิตทั้งสิ้น จ านวน 

1,145 คน มีจ านวนบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 88 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายบริการ จ านวน 22 คน และมี

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 66 คน และมีจ านวนบุคลากรที่ เป็ นผู้ ช่วยศาสตราจารย์  9  คน  

รองศาสตราจารย์ 1 คน และอาจารย์ 56 คน ทั้งนี้คณะฯ มคีณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 26 คน 

ระดับปริญญาโท จ านวน 39 คน  ปริญญาตรี จ านวน 1 คน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,967,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณ

ส าหรับพัฒนาคุณภาพนิสิต จ านวน 2,470,138  บาท คิดเป็นร้อยละ 62.26 งบประมาณบริการวิชาการ 

จ านวน 303,138  บาท คิดเป็นร้อยละ 7.63 งบประมาณท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม จ านวน 34 ,000  

บาท ร้อยละ 0.83 งบประมาณการพัฒนาบุคลากร จ านวน 369,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.30 และ

งบประมาณการบริหารจัดการ จ านวน 792,862 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 19.98  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,898,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณ

ส าหรับพัฒนาคุณภาพนิสิต การพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ จ านวน 3,719,142 บาท คิดเป็นร้อยละ 

95.41 งบประมาณท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม จ านวน 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.67 และงบประมาณ

การบริหารจัดการ จ านวน 113,858 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.92  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 8 ,998,568.37 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 3 ,915,718.37 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 43.51 2) กองทุนสินทรัพย์ถาวร จ านวน 3,236,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.96 3) กองทุน

กิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 857,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.53 4) กองทุนบริการวิชาการ 

จ านวน 356,500  บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96 5) กองทุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม จ านวน 132,550 บาท 

ร้อยละ 1.47 และ 6) กองทุนวิจัย จ านวน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.56  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5 ,771,000 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 4 ,234,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 73.37 2) กองทุนสินทรัพย์ถาวร จ านวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.20 3) กองทุนกิจการ

นิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 1,277,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.13 4) กองทุนบริการวิชาการ จ านวน 

140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.43  และ 5) กองทุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม จ านวน 50 ,000 บาท  

ร้อยละ 0.87  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,956,000 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 3,555,300 บาท  
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คิดเป็นร้อยละ 71.74 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 517,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

10.43 3) กองทุนวิจัย จ านวน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.05 4) กองทุนบริการวิชาการ จ านวน 

350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.06 5) กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 230 ,000 บาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 4.64 และ 6) กองทุนสินทรัพย์ถาวร จ านวน 3,700 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.07  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 7 ,654,284 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 4 ,232,334 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 55.29 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 301 ,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 

3.94 3) กองทุนวิจัย จ านวน 897 ,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.72 4) กองทุนบริการวิชาการ จ านวน 

2,197,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.71 และ กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 25 ,500 บาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 0.34 

ปี งบประมาณ  พ .ศ.2560 ได้ รับจัดสรรงบประมาณทั้ งสิ้ น  5 ,321,000  บาท แบ่ งเป็ น  

1) กองทุน เพื่ อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ  ครุภัณฑ์  และพัฒนาบุคลากร) จ านวน  

4,623 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.88 2) กองทุนกิจการนิสิต  (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน  

411,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.72 3) กองทุนวิจัย จ านวน 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 4) กองทุน

บริการวิชาการ จ านวน 62,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.17 และ กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 

ปี งบประมาณ  พ .ศ .2561 ได้ รับจัดสรรงบประมาณทั้ งสิ้ น  4,349,000  บาท  แบ่ งเป็ น  

1) กองทุน เพื่ อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ  ครุภัณฑ์  และพัฒนาบุคลากร) จ านวน  

3,753,000 บาท  คิด เป็นร้อยละ 86.30 2 ) กองทุนกิ จการนิสิ ต  (พัฒ นาคุณภาพนิสิต ) จ านวน  

401,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.22 3) กองทุนวิจัย จ านวน 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.45 4) กองทุน

บริการวิชาการ จ านวน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 และ กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 

ปี งบประมาณ  พ .ศ .2562 ได้ รับจัดสรรงบประมาณทั้ งสิ้ น  5 ,020,500 บาท  แบ่ งเป็ น  

1) กองทุน เพื่ อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ  ครุภัณฑ์  และพัฒนาบุคลากร) จ านวน  

4 ,364,500 บาท คิด เป็นร้อยละ 86 .93 2 ) กองทุนกิ จการนิสิ ต  (พัฒ นาคุณภาพนิสิต ) จ านวน  

431,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.58 3) กองทุนวิจัย จ านวน 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 4) กองทุน

บริการวิชาการ จ านวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 และ กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 
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3.1.2 เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของคณะ 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดเอกลักษณ์เหมอืนกับมหาวิทยาลัย คือ 

    “ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน”  

 โดยมีแผนในการพัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณ์ดังกล่าว ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอน  

กับ การบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้

เข้มแข็งและสั งคมเป็นสุข (Community Engagement) คณาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ทั้ งในระดับ สากล 

(International Publication) และผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community) เพื่อมุง่สูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับสากล (Partially World Class) 

3.1.3 ปรัชญำ  

“เทคโนโลยีสารสนเทศ สรรสร้างองค์ความรู้ สร้างสานชีวติสู่สากล”  

3.1.4 วิสัยทัศน์ 
 

      “ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่พร้อมใช้งาน สร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัลแห่งศตวรรษที่  21  ทั้งระดับชาติ 

และนานาชาต”ิ 

3.1.5 อัตลักษณ์ของบัณฑิต    
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต สอดคล้องกับ 

มหาวิทยาลัย คือ  

“มีสุนทรยีภำพ มีสุขภำพดี มีบุคลิกภำพดี” 

 

3.1.6 ข้อก ำหนดด้ำนคุณธรรมจรยิธรรมของนิสิต    
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัย คือ  

“ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอำสำ และใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์”  
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3.1.7 โครงสร้ำงองค์กร 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งโครงสร้างภายในองค์กร ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับฝ่าย และระดับงาน โดยระดับฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและ

วางแผน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และฝ่ายคุณภาพนิสิต โดยในแต่ละฝ่าย 

จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นงาน และภายใต้งานจะประกอบไปด้วยงานย่อยๆ ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของแต่ละงาน ดังแผนภาพต่อไปนี ้
 

 
 

รูปที่ 4 โครงสร้างองค์กร 

 

3.1.8 โครงสร้ำงกำรบริหำร   
 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็นคณะวิชาสังกัดของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรก ากับดูแลการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพะเยามีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ส าหรับการบริหารงาน

ในระดับคณะจะมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีผู้บริหารระดับล าดับถัดไปคือ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหนา้สาขาวิชา หัวหนา้ส านักงาน และหัวหนา้งาน ตามล าดับ    
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รูปที่ 5 โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มีการจัดแบ่งภาระงานสอดคล้องตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณบดี 

- อ านาจหน้าที่ตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

- อ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ว่าด้วยการรักษาการแทน  

การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ  

ในมหาวิทยาลัย  

- อ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าคุณสมบัติ หลักเกณฑ ์

และวิธีการสรรหาผูด้ ารงต าแหนง่คณบดีและผูด้ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ พ.ศ.2553  
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- อ านาจและหน้าที่อื่นๆ ตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่ระบุให้เป็นอ านาจ

หนา้ที่ของคณบดี 

- ด าเนินการตามนโยบายและทิศทางการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

- ด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะอื่น ๆ ซึ่งชอบด้วยกฏหมายที่ผูบ้ังคับบัญชาหรอืผู้มีอ านาจตาม

กฏหมายก าหนดมอบหมาย 

- วางแผนพัฒนา ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน ประสานงาน ควบคุม ดูแล และติดตามการ

ด าเนินงานของส านักงานคณะ สาขาวิชา และหนว่ยงานตา่งๆ ในสังกัดคณะ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา 

- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ควบคุมดูแลการจัดการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องตามระบบและกลไกจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 

- พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ และพัฒนาบุคลากรของคณะ ทั้งทางด้านการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการ การศกึษาต่อ การประชุมสัมมนา การศกึษาดูงาน และการผลิตผลงานทางวชิาการ 

- พัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบของสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 

และส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเสริมสรา้งประสบการณ์ให้แก่นิสติ 

- พัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ให้ทันสมัย และเพียงพอต่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 

- ปกครองดูแลบุคลากรและนิสติในสังกัดใหป้ฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการด าเนนิงานของคณะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ใช้งบประมาณประหยัด และโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

- จัดหาแหลง่ทุนสนับสนุนการวิจัย และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ 

- สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และชุมชนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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-  

2     

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 

ก ากับการบริหาร ดูแล สั่งการ และปฏิบัติการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร และลงนามในหนังสอืและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามภาระงาน ดังนี้ 

- งานธุรการ   

- งานการเงนิ บัญช ี

- งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานจัดการครุภัณฑท์ั่วไป 

- งานยานพาหนะ 

- งานอาคารสถานที่ 

- งานบริหารบุคคล ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้ง การลา การมาปฏิบัติงาน การลาศึกษาต่อ  

การฝึกอบรมและพัฒนา 

- งานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และงานขอก าหนดต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคลากรสายบริการ 

- งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานแผนยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ แผนการจัดหา

ครุภัณฑ ์และงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

- งานบริหารความเสี่ยง 

- งานควบคุมภายใน 

- งานด าเนนิการทางจรรยาบรรณและคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน 

- งานประชุมผู้บริหารคณะ 

- งานเครือขา่ยบริหาร 

- สืบสานงานประเพณีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และคณะฯ เชน่ งานปีใหม ่และงานสงกรานต์ 

- ก ากับดูแลระบบสาธารณูปโภค 

- ก ากับดูแลงานแมบ่้าน 

- ก ากับดูแลงานรักษาความปลอดภัยในอาคาร 

- งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง 

- ประสานหน่วยงานภายนอก จัดท าความร่วมมอื และบันทึกข้อตกลง (MOU)  

ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม 

- งานวิจัยและนวัตกรรม 

- งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา สทิธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

- งานบริหารและประสานงานกลางโครงการวิจัยกับส่วนงานกลางของมหาวิทยาลัย 

- งานพัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

- งานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

- งานส่งเสริมการแพร่ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ และน าผลวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

- งานส่งเสริมนิสิตเป็นสตาร์ทอัพ (Startup business model) 

- งานประสานงาน Talent Mobility 

- งานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับภายในประเทศและต่างประเทศใน

รูปแบบต่าง ๆ 

- งานสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ   

- ประสานหน่วยงานภายนอก จัดท าความร่วมมือ และบันทึกข้อตกล ง (MOU) ตาม

กระบวนการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานด้านประกันคุณภาพการศกึษาตามตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ 
  

- งานวิชาการ 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

- งานจัดการเรียนการสอน  ควบคุ มและติดตามให้ เป็ น ไปตามมาตราคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 

- งานวัดผลและประเมินผลการศกึษา 

- งานบัณฑิตศกึษา 

- งานบริการการศึกษาแก่นสิิตและอาจารย์ 

- งานรับเข้านิสติ และแนะแนวการศึกษา 
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- งานเผยแพร่ผลงานโครงงานนิสิต งานนิทรรศการโครงงานนิสิต และการส่งเสริมการ

น าไปใช้ประโยชน์ในองค์กรและหนว่ยงาน 

- งานพัฒนาอาจารย์สู่มอือาชีพด้านการจัดการเรียนการสอน UP-PSF 

- สหกิจศึกษาและฝึกงานในส่วนการจัดการเรียนการสอน ประสานกับผู้ประกอบการ 

เนือ้หาหลักสูตรอบรมเตรยีมความพร้อม 

- งานบัณฑิตพันธุ์ ใหม่  ในส่วนการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  

และประสานงานกับผูป้ระกอบการ 

- ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานรายวิชาศกึษาทั่วไป 

- งานส่งเสริมและสนับสนุนชุมนุมวชิาการ 

- งานจัดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว (Degree/non-degree) เพื่อเทียบโอนหน่วยกิต 

- งานเครือขา่ยวิชาการ 

- งานฝ่ายเลขานุการสภาคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประสานหน่ วยงานภายนอก จัดท าความร่วมมือ  และบันทึกข้อตกลง (MOU)  

ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ำยคุณภำพนิสิต 
  

- งานกิจกรรมนสิิต และทะเบียนประวัติ 

- งานวินัยนิสิต 

- งานสวัสดิการนสิิตดังนี ้ทุนการศึกษา กยศ กรอ ทุน 5% และกองทุนเพื่อการศึกษาของคณะ 

- งานพัฒนานิสิต (อัตลักษณ์ของนสิิตและคุณธรรมจริยธรรม) และทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 

- งานอาจารย์ที่ปรึกษานิสติ 

- งานพัฒนานิสิต (คุณสมบัตินิสติตาม มคอ.) 

- งานที่ปรึกษานิสติ สโมสรนิสิต ชุมนุมและกลุ่มกิจกรรมนิสติ และงานเครือข่ายกิจกรรมนสิิต 

- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
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- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และประสานงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- งานพัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรยีนการสอนและการปฏิบัติงาน 

- งานสหกิจศึกษาและฝกึงาน ในส่วนการจัดอบรม 

- งานบัณฑิตพันธุ์ใหม ่ในส่วนการจัดอบรม 

- งานจดัตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT และพืน้ที่ในการสง่เสริมกิจกรรม 

- งานตีพมิพ์เผยแพร่ น าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันของนสิิต 

- งานส่งเสริมการหางานท าของนสิิต 

- งานบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

- งานเครือขา่ยพัฒนานิสติ 

- ประสานหน่ วยงานภายนอก  จัดท าความร่วมมือ  และบั นทึ กข้อตกลง (MOU)  

ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชีท้ี่เกี่ยวข้อง 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม 
  

- งานบริการวิชาการ 

- งานบริหารและประสานงานกลางโครงการบริการวิชาการ กับหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- งานพัฒนาหนว่ยบริการวิชาการเพื่อบริการชุมชนและสังคม และเพื่อต่อยอดงานวิจัย 

- งานบริหารและประสานงานกลางโครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล 

- งานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

และการสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- งานจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว (Degree/non-degree) เพื่อเทียบโอน 

หนว่ยกิตและหารายได้เข้าคณะ 

- งานจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน 

- งานจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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- งานเครือขา่ยบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสารสนเทศ 

- ประสานหน่ วยงานภายนอก  จัดท าความร่วมมือ  และบั นทึ กข้อตกลง (MOU)  

ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานด้านประกันคุณภาพการศกึษาตามตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย  

ก ากับการบริหาร ดูแล สั่งการ และปฏิบัติการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และลงนามในหนังสอืและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามภาระงาน ดังนี้ 

- งานประกันคุณภาพการศกึษา ประกอบด้วย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA 

งานประกันคุณภาพระดับสถาบัน CUPT QA  

- งานการจัดการองคค์วามรู ้(KM) 

- งานข้อมูลภาวะการมงีานท าของบัณฑิต 

- งานติดตามประเมินผล ประสานงานกับกองแผน 

- งานประเมินผลการใช้งานบัณฑติ 

- งานจัดท ารายงานประจ าปี 

- งานเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ ์EdPEX 

- งานห้องสมุดคณะ 

- งานจัดการครุภัณฑ์สารสนเทศ 

- งานเครือข่ายประกันคุณภาพการศกึษา 

- ประสานหนว่ยงานภายนอก จัดท าความรว่มมอื และบันทึกข้อตกลง (MOU)  

ตามกระบวนการของ มพ. 

- งานด้านประกันคุณภาพการศกึษาตามตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำสำขำวิชำ   

รับผิดชอบควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วม

กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำส ำนักงำนคณะ 

- สนับสนุนการท างานของพนักงานสายสนับสนุน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานสายบริการ และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ  

ของมหาวิทยาลัย  

- ตรวจสอบการท างานของงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และวิธี

ปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของมหาวิทยาลัย  

- ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร รวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 

- รวบรวมปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึน้ เพื่อพจิารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

- ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

- งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนธุรกำร   

      ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานด้าน (1) งานธุรการ (2) งานบุคลากร  

(3) งานการเงินและบัญชี (4) งานพัสดุ (5) งานนโยบายและแผน (6) งานบริหารความเสี่ยง และงาน

ตรวจสอบภายใน และ (7) งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนวิจัยและนวัตกรรม 

     ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงาน  (1) งานวิจัย   (2) งานบริการวิชาการ   

(3) งานท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม (4) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) งานสื่อสื่อสารองค์กร  

และ (6) งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนวิชำกำรและประกันคุณภำพ   

      ควบคุมดู แลและรับผิดชอบการด าเนิ นงาน (1) งานประกันคุณ ภาพการศึกษา  

(2) งานจัดการองค์ความรู้ (KM (3) งานทะเบียนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท (4) งานหลักสูตร

(5) งานยื่นส าเร็จการศึกษา (6) งานปฏิบัติการ(ครูช่าง) และ (7) งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนคุณภำพนิสิต   

ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงาน (1) งานกิจกรรมนิสิต (2) การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและบุคลากร (3) งานทุนการศึกษา (4) งานกีฬาและนันทนาการ  

(5) งานโสตทัศนูปกรณ์ และ (6) งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะ  
 

ประธำนคณะกรรมกำร   

 คณบดี 

คณะกรรมกำร  

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  

 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต  

 หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    

 หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 หัวหนา้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    

 หัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      

 หัวหนา้สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์      

 หัวหนา้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 หัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์ราฟิกและมัลติมีเดีย 

กรรมกำรประเภทอำจำรย์   

 อาจารย์    

 อาจารย์    

 อาจารย์  

กรรมกำรและเลขำนุกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  หัวหนา้ส านักงานคณะ 

 นักวิชาการศกึษา 
 

 คณะกรรมการประจ าคณะ มอี านาจและหน้าที่ในก าหนดนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย พิจารณาออกระเบียบหรือประกาศเพื่อใช้การด าเนินงาน จัดท าร่างหลักสูตร

และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เสนอขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ ประเมินและควบคุมมาตรฐาน

การศกึษา ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
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3.2 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 - 2567  

Super KPI  

ตัวชี้วัดเพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

และ Performance Agreement ของคณบดีคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

 

Super KPI 
เป้ำหมำยตวัชี้วัด 

ผู้รบัผดิชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ผลผลิต 

(Output) 

1. ศูนยพ์ัฒนาก าลังคนดา้น

ดิจิทัล 

ม ี ม ี มี มี มี คณบดีคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

2. จัดหลักสูตร non degree 

program ท่ีตอบสนองตอ่ 

Personalized learning 

≥1 

 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

3.จัดหลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการอย่าง

เข้มแข็ง 

ม ี ม ี มี มี มี 

4. คณะที่ผ่านการคัดเลอืกเข้า

สู่กระบวนการ EDPex 200 

ของ สกอ. 

ใช ้

 

ใช ้

 

ใช ้

 

ใช ้

 

ใช ้

 

5. ผลงานตพีมิพใ์นระดับ

นานาชาติ  

≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 

6.รายวชิาจัดการเรียนการสอน

ด้วยสื่อการสอนออนไลน์  

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 

 7. เตรียมความพร้อมให้

บุคลากรสายสนับสนุนยื่นขอ

ก าหนดต าแหนง่ความก้าวหนา้

ทางวิชาชพี 

≥5 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3  

ผลลพัธ ์

(Outcome) 

1. นสิิตได้รับการพัฒนาความรู้

ด้านดิจิทัล 
 

- 

 

 

นิสิตได้รับ

การพัฒนา

ความรู้ด้าน

ดิจิทัลรอ้ย

ละ 20 

นิสิตได้รับ

การพัฒนา

ความรู้ด้าน

ดิจิทัลรอ้ย

ละ 40 

 นิสิตได้รับ

การพัฒนา

ความรู้ด้าน

ดิจิทัลรอ้ย

ละ 60         

 นิสิตได้รับ

การพัฒนา

ความรู้ด้าน

ดิจิทัลรอ้ยละ 

60         

คณบดีคณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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Super KPI 
เป้ำหมำยตวัชี้วัด 

ผู้รบัผดิชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

 2. ความพงึพอใจการจัด

หลักสูตร non degree 

program ท่ีตอบสนองตอ่ 

Personalized learning 

ผลความพึง

พอใจของ

ผู้เข้ารว่ม

อบรมและ 

หน่วยงาน 

≥4.00 

ผลความพึง

พอใจของ

ผู้เข้ารว่ม

อบรมและ 

หน่วยงาน 

≥4.00 

ผลความพึง

พอใจของ

ผู้เข้ารว่ม

อบรมและ 

หน่วยงาน 

≥4.00 

ผลความพึง

พอใจของ

ผู้เข้ารว่ม

อบรมและ

หน่วยงาน  

≥4.00 

ผลความพึง

พอใจของ

ผู้เข้ารว่ม

อบรมและ

หน่วยงาน 

≥4.00 

 

3. ความพงึพอใจของจัด

หลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการอย่าง

เข้มแข็ง 

- - ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 

4. คณะที่ผ่านการคัดเลอืกเข้า

สู่กระบวนการ EDPex 200 

ของ สกอ. 

มีการ

พัฒนาขึน้ 

มีการ

พัฒนาขึน้ 

มีการ

พัฒนาขึน้ 

มีการ

พัฒนาขึน้ 

มีการ

พัฒนาขึน้ 

5. สัดสว่นการเผยแพร่ผลงาน

ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  

อาจารย์มี

ส่วนร่วมใน

การ

เผยแพร่ 

ผลงานรอ้ย

ละ 20 

อาจารย์มี

ส่วนร่วมใน

การ

เผยแพร่ 

ผลงานรอ้ย

ละ 30 

อาจารย์มี

ส่วนร่วมใน

การ

เผยแพร่ 

ผลงานรอ้ย

ละ 35 

อาจารย์มี

ส่วนร่วมใน

การเผยแพร่ 

ผลงานรอ้ย

ละ 40 

อาจารย์มี

ส่วนร่วมใน

การเผยแพร่ 

ผลงานรอ้ย

ละ 40 

 6. ความพงึพอใจของสื่อ

ออนไลน์ รายวชิาจัดการเรียน

การสอนด้วยสื่อการสอน

ออนไลน ์

ความพึง

พอใจของ

สื่อออนไลน์  

≥4.00 

ความพึง

พอใจของ

สื่อออนไลน์ 

≥4.00 

ความพึง

พอใจของ

สื่อออนไลน์ 

≥4.00 

ความพึง

พอใจของ

สื่อออนไลน์  

≥4.00 

ความพึง

พอใจของสื่อ

ออนไลน์  

≥4.00 

 

 7. บุคลากรยื่นขอก าหนด

ต าแหนง่ความกา้วหนา้ทาง

วชิาชีพ (จ านวนคน) 

≥1 

 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1  

 

หมำยเหตุ  

Super KPI เป็นประเด็นที่ท้าทาย และสามารถวัดถึงความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศนข์องคณะและ

หนว่ยงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งต้องสามารถวัดเป็นเชิงตัวเลขได้ชัดเจน 
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นโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ 

 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยไว้ว่า 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  

และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้

สถานศึกษาได้น าไปแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา กอปรกับ  

การก าหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและ

นวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับ

องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล มีระบบ

ประกันคุณภาพ สามารถประเมินและตรวจสอบได้ 

เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของประเทศและของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการพัฒนาและการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นที่จ ะผลิตบุคลากร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

สามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตในสังคม 

พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจัยและนวัตกรรม การน าเทคโนโลยี 

ด้านดิจทิัลไปใช้เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อเป็นรากฐานในการด ารงชีวิตในยุค

ดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

“ICT NEXT” ที่พร้อมจะน าพาคณะฯเผชิญกับบริบทความท้าทายของการจัดการศกึษาในยุคปัจจุบันและ

ในอนาคต โดยก าหนดวิสัยทัศนไ์ว้ดังนี้ 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตรด์ังนี้  

1) ยุทธศาสตร ์“NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มศีักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที  

2) ยุทธศาสตร์ “NEXT Research” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและ

ประเทศชาติ  
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3) ยุทธศาสตร์ “NEXT Service” ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาและสร้าง

เศรษฐกิจแก่ชุมชน  

4) ยุทธศาสตร ์“NEXT Culture” ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

5) ยุทธศาสตร์ “NEXT International” สร้างเสริมความเป็นสากลเพื่อสร้างชื่อเสียงในระดับ

นานาชาติ  

6) ยุทธศาสตร์ “NEXT Management” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส่และ

สามารถตรวจสอบได้  
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(1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 “NEXT Learning” พัฒนำบุคลำกรที่มีศักยภำพและมีมำตรฐำนด้ำนไอซีที 

  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 

ในทุกสาขาอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อมุ่งไปสู่  

การเป็นประเทศไทย 4.0 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคนที่มีความเช่ียวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน

ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านไอซีที  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับ

กระบวนการท างานในบุคลากรทุกสาขาอาชีพ โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้ 

 (2.1) เป้ำประสงค์ 

1. ผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการปรับตัวทั้งภาครัฐและเอกชน และการเกิดของ

อุตสาหกรรมในอนาคต  

2. ผลิตบุคลากรที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21 สามารถด ารงตนในสังคมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
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(1.2) แผนปฏิบัติกำร 
 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.ผลิตบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพและมี

มาตรฐานดา้นไอซีที  

1.1 จ านวนผู้เรียนจาก

โรงเรียนในระบบ  

(มัธยมปลาย/ปวช)  

  

300 300 300 300 300 1.โครงการแนะแนว 

 

150,000 

 

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และประกัน

คุณภาพ 

2.โครงการ Comp 

camp 

80,000 

 

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และประกัน

คุณภาพ 

1.2 ภาวะการมงีานท าของ

ผู้เรียน / ผลความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

 / ผลความพงึพอใจของผู้

เข้าอบรมหรือหนว่ยงานท่ี

ส่งบุคลากรอบรม 

3.50 

 

3.50 

 

3.75 

 

4.00 

 

4.00 

 

1.โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสติเพื่อผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

กลุ่มสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

63,800 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

2.โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสติเพื่อผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์

ธุรกิจ 

38,200 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

3.โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสติเพื่อผล

72,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ
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เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์กราฟิก

และมลัตมิเีดีย 

นสิิต 

4.โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสติเพื่อผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

47,800 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

5.โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสติเพื่อผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สาขาวิชาภูมิ

สารสนเทศศาสตร์ 

20,600 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

6.โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสติเพื่อผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

42,800 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

7.โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสติเพื่อผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

31,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 
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เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 
      สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแ์วร์ 

8.โครงการ Young ICT 

Camp 

 

 

50,000 

รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

9. โครงการกีฬา ICT 

Sports for Health 

20,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

10.โครงการบัณฑิต

สัมพันธ์ 

 

170,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

11.โครงการปัจฉิม

นเิทศนิสติ 

 

20,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

12.โครงการพัฒนา

นสิิตเพื่อเป็นบัณฑิตท่ี

พงึประสงค์ตามอัต

ลักษณข์อง

มหาวทิยาลัยและ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

100,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 
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เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

13.โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสติให้มี

ทักษะทางวิชาการ 

200,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิติ 

14.โครงการอบรม

เตรียมความพร้อม

นสิิตสหกิจศกึษา 

30,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

15.โครงการสร้าง

เครอืขา่ยความร่วมมอื

การพัฒนาคุณภาพ

นสิิตนักศกึษา 

17,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

16.โครงการเสียง

สะทอ้นจากนิสติคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

8,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

17.โครงการปฐมนิเทศ

นสิิตใหม ่

45,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

18.โครงการ Project 

day 

 

 

30,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 
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เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

- - - - - 19.กิจกรรมนเิทศนิสติ

ฝึกงาน 

300 บาท / 

หัวนิสติ 

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และประกัน

คุณภาพ 

 

- - - - - 20.กิจกรรมศึกษาดู

งานของนิสติ 

750 บาท / 

หัวนิสติ 

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และประกัน

คุณภาพ 

1.3จ านวนนสิิตท่ีได้

มาตรฐานวชิาชีพด้านไอที 

 

100 

 

110 

 

120 

 

130 

 

130 

 

โครงการพัฒนาความรู้

เพื่อสอบมาตรฐาน

วชิาชีพด้านไอซีที 

40,000 รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และประกัน

คุณภาพ 

1.4หลักสูตรมมีาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 

100% 100% 100% 100% 100% โครงการตรวจติดตาม

และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

130,000 รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และประกัน

คุณภาพ 

1.5พัฒนาหรอืปรับปรุง

หลักสูตรในระดับปริญญา

ให้ทันสมัย 

จ านวนหลักสูตรท่ีถูก

ปรับปรุง 

- 2 7 - - กิจกรรมพัฒนา

หลักสูตรใหม ่, 

ปรับปรุงหลักสูตร 

- รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และประกัน

คุณภาพ 
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เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.6โมดูลเสริมความเป็น

ผู้ประกอบการและนัก

นวัตกรรม 

1 1 1 1 1 กิจกรรมเสริมความ

เป็นผู้ประกอบการและ

นักนวัตกรรม 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

1.7จ านวนสื่อการสอน

ออนไลน์ (ICT@UP 

Channel) 

7 คลิป / 

ปี 

14 คลิป / 

ปี 

21 คลิป / 

ปี 

28 คลิป / 

ปี 

28 คลิป / 

ปี 

โครงการพัฒนาการ

จัดการเรียน การสอน 

และการประเมินผล 

 

30,000 รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และประกัน

คุณภาพ 

1.8จ านวนอาจารย์ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน

วชิาชีพด้านไอซีทีในระดับ

สากล  

 2 

Certificate

s 

 2 

Certificat

es 

 3 

Certificat

es 

 3 

Certificat

es 

 3 

Certificat

es 

โครงการพัฒนาความรู้

เพื่อสอบมาตรฐาน

วชิาชีพด้านไอซีที 

40,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

1.9ทุกหลักสูตรผ่าน

องคป์ระกอบท่ี 1 สกอ. 

100% 100% 100% 100% 100% โครงการตรวจติดตาม

และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

130,000 รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และประกัน

คุณภาพ 

1.10 หลักสูตรท่ีมีผล

ประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาอยู่ใน

ระดับท่ีพัฒนาขึ้น 

100% 100% 100% 100% 100% โครงการตรวจติดตาม

และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

130,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ 

2. ผลิตบุคลากรท่ีมี

ทักษะในการเรียนรู้

ภาวะการมงีานท าของ

ผู้เรียน / ผลความพงึพอใจ

3.5 3.5 3.75 4.00 4.00 โครงการพัฒนานิสติ

เพื่อเป็นบัณฑิตท่ีพึง

100,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ
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เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

แห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้ใช้บัณฑิต ประสงค์ตาม 

อัตลักษณข์อง

มหาวทิยาลัยและ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

นสิิต 

โครงการปฐมนเิทศ

นสิิต สหกิจ/ฝึกงาน 

- รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของยุทธศำสตรท์ี่ 1 

ประเด็นควำมเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

ปัจจัยภำยใน 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ปัจจัยภำยนอก ระดับควำมเสี่ยง 

1. จ านวนสื่อการสอนออนไลนไ์มถ่ึงตามเป้าท่ีก าหนด   RM      IC 1. การเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยใีนยุค Digital 

Disruption 

  RM    IC 

2. นสิิตได้รับการพัฒนาและผา่นเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ

ด้าน ICT ไมถ่ึงเป้าประสงค ์

  RM     IC 2. จ านวนนสิิตไมถ่ึงตามเป้าประสงค ์   RM    IC 

3. ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนสิิต   RM    IC 3.ผลความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตไมถ่ึงตามเป้าประสงค ์  RM    IC 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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  (1.3) กลยุทธ์กำรพัฒนำและมำตรกำร 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที เพื่อก้าวสูยุ่คเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีโดยสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ และภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการพัฒนาบุลกรด้านไอซีทีให้ได้มาตราฐานในระดับสากล 

 มำตรำกำร 

1. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนด้านไอซีทีกับโรงเรียนในพื้นที่ ต่อยอดโครงการบ่ม

เพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT สร้างกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน เพิ่มความตระหนักถึงบทบาท

และอาชีพด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สง่เสริมนักเรียนที่มีศักยภาพด้านไอซีทีให้

เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  

2. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีให้กับบุคลากร 

รองรับการปรับเปลี่ยนทักษะและเปลี่ยนสายอาชีพ (Up-skill/Re-skill) ส่งเสริมให้บุคลากรทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนมกีารพัฒนาทักษะอย่างตอ่เนื่อง 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับมาตราฐานวิชาชีพด้านไอซีทีในระดับสากล โดยมุ่งเน้นมาตราฐาน

วิชาชีพที่ ได้ รับการยอมรับในระดับสากล เพื่ อสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้ เรียนให้กับ

ผูป้ระกอบการ และสร้างความมั่นใจในการสมัครงานและการท างานให้กับผูเ้รียน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัล 

มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับปริญญา (Degree) และพัฒนาหลักสูตรระยะ

สั้น (Non-degree) สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถ

พัฒนาทักษะให้กับผูเ้รียนได้จริงและพร้อมใชห้ลังจากส าเร็จการศกึษาหรอืการอบรม  

มำตรำกำร 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาให้ทันสมัย สอดคล้องกับมาตราฐานสากลและ

ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตร

เป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
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ตัวชี้วัด หลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

และได้รับการรับรอง 

2. เปิดวิชาเลือกเสรีด้านไอซีทีเพื่อตอบสนองการประยุกต์ใช้งานไอซีทีในศาสตร์อื่น ให้ผู้เรียนใน

ศาสตร์อื่นได้ทราบถึงเทคโนโลยีในด้านไอซีทีปัจจุบันอาทิเชน่ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพ

สิ่ง(Internet of everythings, IoE) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) และวิทยาการข้อมูล 

(Data science) และแนวทางในการประยุกต์ใช้งานในแต่ละศาสตร์ ก่อให้เกิดการพัฒนา

ก าลังคนด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 

3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะด้านไอซีที โดยจะต้องเป็น

หลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการอย่าง

แท้จริง และสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนสู่การศึกษาในระบบเมื่อผู้เรียนมีความ

พร้อม 

 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการเรียนการสอน มุ่งเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 

 มุ่งเน้นการปรับการจัดการเรียนการสอนในสอดคล้องกับยุคดิจิทัล ด้วยการเรียนรู้อย่าง

กระตือรือร้น (Active learning) และอาศัยเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน เน้นสร้างทักษะทาง

วิชาชีพด้านไอซีทีเฉพาะทางที่สัมพันธ์กับวิชาชีพและบูรณาการกับการท างาน (Work integrated learning) 

และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ด้วยความรว่มมอืจากผู้ประกอบการ  

มำตรำกำร 

1. ส่งเสริมการจัดการการเรียนการสอนร่วมกับผู้ประกอบการ เน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

ให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการท างานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ มีโอกาส

ได้รูจ้ักชวีิตการท างานที่แท้จรงิก่อนส าเร็จการศึกษา 

2. ส่งเสริมการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล พัฒนาห้องสมุด

ดิจิทัลที่รวบรวมเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์และสื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัล 

ที่พัฒนาโดยคณาจารย์ของคณะ เพื่อเป็นแหล่งทบทวนองค์ความรู้สามารถศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองของผู้เรยีนได้ 



 

หนา้ 60 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้น เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะของการท างานแบบร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน   

มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรยีนมีทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต  

4. เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน ถ่ายทอดประสบการณ์และสร้าง

รากฐานการแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของกระบวนการคิดเพื่อค้นหาโจทย์และ

การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาจารย์ให้มีมาตรฐานการสอนตามกรอบมหาวิทยาลัยพะเยา และมีองค์

ความรูแ้ละทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีในระดับสากล  

 มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบมหาวิทยาลัย

พะเยา (Professional Standard Frameworks, UP-PSF) โดยพัฒนาทั้งองค์ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ 

(Competencies) และค่านิยม (Values) ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการรับรององค์ความรู้และ

สมรรถนะตามมาตราฐานวิชาชีพด้านไอซีทีในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในการเข้า

ศกึษา 

 มำตรำกำร 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการประเมินมาตรฐานการสอนตามกรอบมหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมอือาชีพด้านการจัดการเรยีนการสอน  

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีในระดับสากล  

โดยส่งเสริมให้มีการอบรมวิทยากรมืออาชีพเฉพาะทางด้านไอซีที (Train the trainer) เพื่อให้

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์อย่างยั่ งยืน พัฒนาระบบพี่ เลี้ยง แบ่งปัน

ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงองค์ความรู้ทาง

วิชาการรว่มกัน เพื่อมุง่สูก่ารเป็นอาจารย์มอือาชีพ 
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 กลยุทธ์ที่ 5 ทุกหลักสูตรมกีารประกันคุณภาพทางการศึกษา  

 มุ่งเน้นการประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจใหแ้ก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรยีนทุกคนจะ

ได้รับการศกึษาที่มีคุณภาพจากคณะ เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

มำตรำกำร 

1. ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามองค์ประกอบ  1 ตัว

บ่งชี้ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

2. พัฒนาระบบและกลไกในการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ ์

ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) อย่ างยั่ งยื น  เพื่ อพั ฒ นาและ

ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

พัฒนาแผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา มุ่งสู่การรับการประเมิน

ตามกรอบ EdPEx ในระดับคณะ ส่งเสริมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้าใจในการ

ประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามกรอบ EdPEx และตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ

การศกึษา 
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 (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 “NEXT Research” พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

ขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชำติ 

  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ตลอดจน

การพัฒนากระบวนการวิจัยและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนด้านงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละยกระดับคุณภาพชีวติความเป็นอยู่ให้กับชุมชน สังคม 

และประเทศ  รวมถึงลดความเลื่อมล้ าของสังคม และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี

เป้าหมาย กลยุทธ์ และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ดังนี้ 

 

  (2.1) เป้ำประสงค์ 

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

   2. การเป็นคลังความรู้แหง่เทคโนโลยีและดิจติอล 

   3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนคุณภาพชวีิตของชุมชนและสังคมให้ดขีึน้ 
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(2.2) แผนปฏิบัติกำร 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1. จ านวนงบประมาณ

สนับสนุนงานวจิัยและ

นวัตกรรมตอ่คนต่อปี 

≥63,000 

 

 

 

 

 

 

 

≥63,000 

 

 

 

 

 

 

≥63,000 

 

 

 

 

 

 

 

≥63,000 

 

 

 

 

 

 

≥63,000 

 

 

 

 

 

 

1. ระบบสารสนเทศในการ

บริหารจัดการโครงการวจิัย

คณะ  

- 

 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

2. โครงการพี่เลีย้งนักวิจัย 

(Mentorship) หนา้ใหม ่

10,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยและ

นวัตกรรม 

3. ทุนสนับสนุนการวจิัย

คณะ  

150,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

4. กิจกรรมสง่เสริมการหา

ทุนสนับสนุนการวจิัย  

- รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

2. จ านวนนักวจิัยท่ี

ได้รับการจัดสรรทุน

วจิัยและพัฒนา 

12 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

 1. ทุนสนับสนุนการวจิัย

คณะ  

150,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 



 

หนา้ 64 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 2. กิจกรรมสง่เสริมการหา

ทุนสนับสนุนการวจิัย 

- 

3. จ านวนกลุ่มวิจัยท้ัง

ภายในและภายนอก 

2 

 

2 

 

3 

 

 

4 4 1. โครงการจัดตั้งหนว่ยวจิัย

เพื่อการพัฒนางานวิจัย 

นวัตกรรม และบริการ

วชิาการ  

- 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยและ

นวัตกรรม 

2. โครงการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้และสรา้งเครือข่าย

ของหน่วยวิจัย  

55,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

4. จ านวนผลงานวจิัย

บูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 170,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

5. จ านวนงานตีพมิพ์

ในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติ 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

1. โครงการการสง่เสริมและ

พัฒนาบทความวิจัยเพื่อการ

ตีพิมพ์วารสารระดับ

นานาชาติ  

50,000 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 
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เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กองทุนสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

- 

 

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยและ

นวัตกรรม 

3. โครงการประชุมวิชาการ 

ECTI DAMT&NCON  

60,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

2. งานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ี

ขับเคลื่อน

คุณภาพชีวิตของ

ชุมชนและสังคม 

1. จ านวนงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีน าไปใช้

ประโยชนเ์พื่อชุมชน

และสังคม 

3 3 3 3 3 1. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

 

170,000 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

2. งานวจิัยและนวัตกรรมท่ี

น าไปใชป้ระโยชนเ์พื่อชุมชน

และสังคม 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของยุทธศำสตรท์ี่ 2 

ประเด็นควำมเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว ้

ปัจจัยภำยใน 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ปัจจัยภำยนอก ระดับควำมเสี่ยง 

1. จ านวนผลงานวจิัยไม่ถึงเป้าท่ีตัง้ไว ้   RM     IC 1. งบประมาณในการสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ 

  RM    IC 

2. กองทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่

เพยีงพอ 

  RM     IC   

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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(2.3) กลยุทธ์กำรพัฒนำและมำตรกำร 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม 

 ทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดต่อการด าเนินงานทางดา้นวิจัยและนวัตกรรมของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศักยภาพของบุคคลากรควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อพัฒนา

งานวิจัยที่มีคุณภาพ และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บุคลากรควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 

 มำตรำกำร 

 1. สร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ

ก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการและสรรหาแหล่งทุนของโครงการวิจัยได้  

และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถสนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัยของนักวิจัยคณะ รวมถึงเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนในการท าวิจัย 

 2. สร้างกลุ่มวิจัย (research cluster) ในรูปแบบพี่เลี้ยง (mentorship) เพื่อช่วยให้นักวิจัยได้ท าวิจัย

ตามความสนใจและความถนัด และช่วยเหลือนักวิจัยหน้าใหม่ในการสร้างความมั่นใจและเรียนรู้การท าวิจัย

ที่มีประสิทธิภาพจากนักวิจัยในกลุ่ม ส่งผลให้กลุ่มวิจัยต่าง ๆ สามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การท างานวิจัยร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ สร้างกลุ่มวิจัย

เครือข่ายต่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศตามกลุ่มวิจัย มีโครงการวิจัยของกลุ่มวิจัยที่รับทุน

จากภายนอก และเป็นแนวทางหนึ่งในการหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย 

 3. บูรณาการงานวิจัยในแต่กลุ่มวิจัยกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และการให้องค์

ความรู้ที่ได้จากกลุ่มวิจัยแก่นิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเสริมองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยเข้ากับความรู้ที่ได้

จากบทเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและดิจติอลหลังจากจบการศกึษา 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม 

 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพออกมานับว่าเป็นประเด็นส าคัญอย่างมาก เพื่อให้

ผลงานวิจัยที่ได้เป็นที่ยอมรับจากระดับชาติและนานาชาติ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นได้ถูกใช้ประโยชน์

อย่างมปีระสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการของชุมชน 
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 มำตรำกำร 

 1. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่บู รณการศาสตร์ต่างสาขาและต่างคณะ เพื่ อขยาย  

ขีดความสามารถในการวิจัย สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบในหลายมิติ การเสริมสร้าง

นวัตกรรมที่มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลตอ่การแขง่ขันในตลาดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและดิจติอล 

 2. พัฒนาคุณภาพผลงานตีพิมพ์ โดยการเสริมความรู้และทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการ

ตีพมิพ์ การสร้างโอกาสในการตพีิมพ์ผลงาน การต่อยอดของงานวิจัย การสร้างภาคีเครอืข่ายวิจัย และการ

พัฒนางานวิจัยในการใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์ แก่บุคลากรและกลุ่มวจิัย 

 3. พัฒนากระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวคิด แนวทาง และเครื่องมือ รวมถึง

วัฒนธรรมขององคก์าร ในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการในการขับเคลื่อนการวจิัยและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 

 การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมมีความส าคัญอย่างมากต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ และต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ คณะฯ มีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีระบบสารสนเทศในการบริการจัดการ ประเมินผล  

และติดตามโครงการได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

 มำตรำกำร 

 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการติดตามและประเมินผลสถานะงานวิจัย รวมถึงช่วยในการวิเคราะห์ และ

คาดการณ์ผลส าเร็จในอนาคต 

 2. พัฒนาคลังความรู้ (data warehouse) เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลการวิจัย (research map) ในการ

พัฒนาต่อยอดงานวิจัย และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภาย  

ในมหาวิทยาลัย และหนว่ยงานตา่ง ๆ ที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3. จัดท าแผนงบประมาณงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับเป้าหมายและกลยุทธ์งานวิจัยและ

นวัตกรรมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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(3) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 “NEXT Service” ส่งเสรมิกำรน ำเทคโนโลยีดิจทิัลไปใช้ในกำรพัฒนำ

และสร้ำงเศรษฐกิจแก่ชุมชน 

 การบริการวิชาการแก่ชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจส าคัญที่ตอบสนองนโยบายการหลักของการ

เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นแหล่งบุคลากรและองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล จึงจ าเป็นที่จะต้องถ่ายทอดและส่งเสริมให้ชุมชนน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้พัฒนาและ

สร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

  (3.1) เป้ำประสงค์ 

1) ชุมชนสามารถขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล
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 (3.2) แผนปฏิบัติกำร 

 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. ขับเคลื่อนท้ัง

เศรษฐกิจและสังคม

ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

1. จ านวนงานบริการ

วชิาการต่อชุมชน 

4 4 4 4 4 1. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 170,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

2. โครงการบริการวิชาการหนว่ย

วจิัยและคลินิกเทคโนโลย ี

- รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

2. จัดตั้งหนว่ยวจิัย

นวัตกรรมดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 2 2 2 2 1. โครงการจัดตั้งหนว่ยวจิัยเพื่อ

การพัฒนางานวจิัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

3. จ านวนทุนบริการ

วชิาการจากแหลง่ทุน

ภายนอก 

4 4 4 4 4 1. โครงการจัดตั้งหนว่ยวจิัยเพื่อ

การพัฒนางานวจิัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของยุทธศำสตรท์ี่ 3 

ประเด็นควำมเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

ปัจจัยภำยใน 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ปัจจัยภำยนอก ระดับควำมเสี่ยง 

1. ผลงานของหนว่ยวจิัยไมเ่ป็นไปตามเป้าประสงค์   RM     IC 1. นโยบายภายนอกที่กระทบตอ่หนว่ยวจิัยพัฒนานวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  RM    IC 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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   (3.3) กลยุทธ์กำรพัฒนำและมำตรกำร 

กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการองคค์วามรู้มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมของชุมชน 

 มำตรำกำร 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตน าความรู้และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีดจิทิัลส่งเสรมิการเป็นพลเมืองในยุคดิจทิัล  

2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงงานนิสิตจากโจทย์ของชุมชน เพื่อบูรณการองค์ความรู้ที่ ได้จากการ

เรียนสู่ภาคปฏิบัติ โดยอาศัยโจทย์จรงิจากชุมชน 

3. จัดตั้งคลินิกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน เป็นจุดศูนย์กลางในการให้ค าปรึกษาในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยมีผู้เช่ียวชาญและอาจารย์เป็น

ผูน้ าและนิสติเป็นผู้ช่วย 

กลยุทธ์ที่ 2 สรา้งเครือขา่ยความร่วมมือสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อพัฒนาชุมชน 

มำตรำกำร 

1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ เพื่อสร้างเครือข่ายภายในคณะแลกเปลี่ยนองค์

ความรูใ้นการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการพัฒนาชุมชน 

2. ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศาสตร์อื่น เพื่อใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัลเป็นพืน้ฐานในการพัฒนา 
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(4) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  “NEXT Culture” ส่งเสรมิกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนพึงปฏิบัติ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสานให้เป็นมรดกสืบทอดไปยังรุ่นถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อ

ชุมชนได้ 

  (4.1) เป้ำประสงค์ 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีไอซีที 

2. ส่งเสริมผลงานให้เกิดผลกระทบที่ดตี่อชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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(4.2) แผนปฏิบัติกำร 

 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566  2567 

1.อนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบ

สาน สรา้งสรรค์ 

ส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรมดว้ย 

ICT 

 

1.จ านวนกิจกรรมและ

โครงการด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

≥3.50 ≥3.75 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 1.โครงการท าบุญคณะ  20,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

2.โครงการไหวค้ร ู 25,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

2.ส่งเสริมผลงานให้

เกิดผลกระทบท่ีดี

ตอ่ชุมชน 
 

1.จ านวนงานวจิัยและ

บริการวิชาการเพื่อการ 

อนุรักษ ์ฟื้นฟู 

ศลิปวัฒนธรรม 

2 2 2 2 2 1.ทุนสนับสนุนการวจิัยคณะ  150,000 รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของยุทธศำสตรท์ี่ 4 

ประเด็นควำมเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

ปัจจัยภำยใน 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ปัจจัยภำยนอก ระดับควำมเสี่ยง 

1. ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนสิิต   RM     IC 1. ตารางเรียนของนสิิตไมเ่อื้อต่อการจัดช่วงเวลาในการจัด

กิจกรรม 

  RM    IC 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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 (4.3) กลยุทธ์กำรพัฒนำและมำตรกำร 

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆเห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

มุ่งเน้นให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท ความส าคัญของการอนุรักษ์ 

สบืสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

 มำตรกำร 

1. สร้างทัศนคติที่ดีและให้บุคลากรเห็นคุณค่า ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างสานสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือใน

ด้านอื่น 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน วิจัย และบริการ

วิชาการ 

ส่งเสริมการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย   

การบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ นักศึกษา เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยีไอซีทีแบบมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วน 

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานของผู้เรียนเพื่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบ

ของการพัฒนาฐานข้อมูล ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย พร้อมทั้งส่งเสริม

เผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชุมชนจนถึงระดับสากล 

2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 

อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีไอซีที 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และเกิดการน าผลงานไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม 

ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดผลงาน เผยแพร่ผลงาน สร้างมูลค่าเพิ่มผลงานให้เกิดผลกระทบต่อ

ท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

มำตรกำร 

1. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดผลงาน เผยแพร่และร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมี

ภาครัฐและเอกชนน าผลงานไปใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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(5) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 “NEXT Internationalization” สร้ำงเสริมควำมเป็นสำกลมุ่งสู่ควำม

เป็นนำนำชำติ 

  การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับความท้าทายต่อการพัฒนาคณะฯในศตวรรษที่ 21 ให้เท่า

ทันต่อการเคลื่อนย้ายในระบบการศึกษา ในตลาดแรงงาน เกิดเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ในระดับ

นานาชาต ิ

 

  (5.1) เป้ำประสงค์ 

 1. พัฒนาให้บุคลากรและนิสิตให้มีความเป็นสากล 

 2. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ 
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(5.2) แผนปฏิบัติกำร 

 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.พัฒนาให้

บุคลากรและนสิิต

ให้มีความเป็นสากล 
 

1.เครอืขา่ยกับสถาบันใน

ตา่งประเทศ 

- 1 1 1 1 1.โครงการ International 

Networking (จ านวน MOU) 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

2.นสิิตและบุคลากรท่ีมี

การเคลื่อนย้ายและ

แลกเปลี่ยนท้ัง inbound 

และ outbound 

- - 5 10 10 2.โครงการ International 

Awareness and Mobility 

(จ านวนผู้เข้าร่วม) 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

3.หลักสูตรความร่วมมอื

กับสถาบันใน

ตา่งประเทศ 
 

- - - - - 3.โครงการพัฒนาหลักสูตร

นานาชาติ (จ านวนหลักสูตร) 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

4.จ านวนงานประชุม

วชิาการระดับนานาชาติ

ท่ีร่วมเป็นเจ้าภาพ 

1 1 1 1 1 4.โครงการประชุมวิชาการ ECTI 

DAMT&NCON  

60,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของยุทธศำสตรท์ี่ 5 

ประเด็นควำมเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

ปัจจัยภำยใน 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ปัจจัยภำยนอก ระดับควำมเสี่ยง 

1. การขาดแคลนนิสติท่ีมีคุณสมบัต ิ   RM     IC 1. นโยบายของแตล่ะเครอืขา่ยและมหาวทิยาลัยตา่งประเทศ   RM    IC 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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  (5.3) กลยุทธ์กำรพัฒนำและมำตรกำร 

  กลุยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบุคลากรและนิสติอย่างตอ่เนื่องเพื่อมุง่สูค่วามเป็นสากล 

 บุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงนิสิตเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน

คณะสู่ความเป็นสากล ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทั้งในเรื่องวิชาการ วิจัย และการให้บริการ

ในระดับสากลจึงเป็นส่วนส าคัญยิ่ง 

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีสมรรถนะในระดับสากล ทั้งบุคลากรสายวิชาการ

และนิสิตให้มีมาตราฐานวิชาชีพในระดับสากล  บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงาน

รองรับการก้าวสู่งความเป็นนานาชาติได้ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความรว่มมอืในด้านวชิาการ วิจัยและศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ  

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัยและศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ 

เพื่ อ ให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้  เทคโนโลยี  การจัดการเรียนการสอน วิจัย  

และศลิปวัฒนธรรม 
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 (6) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 “NEXT Administration” บรหิำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึด

หลักธรรมภิบำล 

การบริหารจัดองค์กรที่มปีระสิทธิภาพย่อมสามารถผลักดันการด าเนินงาน ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิผล 

ทั้งนีต้้องบริหารจัดการ ควบคุมดูแลโดยยึดหลักธรรมภบิาล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

  (6.1) เป้ำประสงค์ 

1. บริหารงานเชิงรุกทีม่ีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 

  2. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานและมุ่งสู่วิสัยทัศนเ์ดียวกัน
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 (6.2) แผนปฏิบัติกำร 

 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. บริหารงานเชงิรุก

ท่ีมีประสิทธิภาพ

และตรวจสอบได ้

1. ใชร้ะบบสารสนเทศใน

การบริหารงานตามท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

(ผลประเมินความพงึ

พอใจในการให้บริการ

ของสว่นงาน) 

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 1. น าระบบ Smart University เข้า

มาใชใ้นการบริหารคณะ (ร้อยละ

ของการน างานระบบสารสนเทศ 

Smart University เข้ามาในการ

บริหารงานตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด) 

- รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

และบุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. บุคลากรสาย

สนับสนุนทุกคนมี Job 

Description และคู่มอื

ปฏบัิตงิาน 

(ร้อยละบุคลากรสาย

สนับสนุนบุคลากรสาย

สนับสนุนทุกคนมี Job 

Description และคู่มอื

ปฏบัิตงิาน)  

100% 100% 100% 100% 100% 1.พัฒนาและปรับปรุง Job 

Description, Work Flow และคู่มอื

ปฏบัิตงิาน (ร้อยละบุคลากรสาย

สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน

ทุกคนมี Job Description และคูม่อื

ปฏบัิตงิาน) 

- รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน

และบุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้อง 

3 มกีารยกย่องเชดิชู 

เกียรตบุิคลากรต้นแบบ

ด้านต่าง ๆ (จัดกิจกรรม

มี มี มี ม ี มี 1.โครงการบุคลากรตน้แบบ 

 

5,000 รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน

และบุคลากร
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เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

เชดิชู บุคลากรตน้แบบ

ด้านต่างๆ) 

 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 4 เข้ารองรับการ

ประเมิน EdPEx ตาม

ก าหนดของ

มหาวทิยาลัย 

 

มี มี มี ม ี มี 1 กิจกรรมสนับสนุนการเตรียม

ความพร้อมรับการประเมินตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพ EdPEx  

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพและ

บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้อง 

5. ผลการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิ 

งานของหนว่ยงานภาค 

รัฐ (Integrity & 

Transparency 

Assessment: ITA)  

≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 1 กิจกรรมสนับสนนุการเตรียม

ความพร้อมรับการประเมินตาม

เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ 

- รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และวางแผน

และบุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้อง 
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เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

2. บุคลากรมี

ประสิทธิภาพใน

การท างานและมุ่งสู่

วสิัยทัศน์เดียวกัน 

1. มโีครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้าน

ตา่ง ๆ (ร้อยละบุคลากร

สายวิชาการและสาย

สนับสนุนท่ีได้รับการ

พัฒนาตามแผน 

Personal Development 

Plan) 

≥ 70 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70 1 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานสายวชิาการ (ร้อยละ

บุคลากรสายวชิาการและสาย

สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา) 

831,880 

 

 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และวางแผน

และบุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานสายบริการ (ร้อยละ

บุคลากรสายวชิาการและสาย

สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา) 

120,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

3. โครงการบุคลากรตน้แบบ 5,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

 2 มกีารพัฒนาการ

สื่อสารองคก์ร  

- ผลการประเมนิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะ 

เชน่ จัดท าวารสารและสื่อสิง่พมิพ์

ตา่งๆ   

20,000 

 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และวางแผน
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เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

รับรู้ขา่วสารองค์กร 

- ผลประเมินชอ่ง

ทางการสื่อสารข่าวสาร

องคก์ร 

- มแีผนและขั้นตอนใน

การสื่อสารองคก์ร 

 

≥3.50 

 

มี 

 

มี 

≥4.00 

 

มี 

 

มี 

≥4.00 

 

มี 

 

มี 

≥4.00 

 

ม ี

 

ม ี

≥4.00 

 

มี 

 

มี 

 

 

 

และรอง

คณบดีฝ่าย

วจิัยและ

นวัตกรรม

และบุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าแผน

กลยุทธ์ของคณะ 

300,000 

3.โครงการจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาองค์กร (ICT KM) 

50,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน 

3. มสีภาพแวดลอ้มการ

ท างานท่ีเหมาะสม 

(ร้อยละความพงึพอใจ

โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสภาพแวดล้อม

การท างานที่เหมาะสม)  

 

≥3.50 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ

ท้ังภายในและนอกอาคาร (ร้อยละ

ความพงึพอใจโครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานท่ี

เหมาะสม)  

100,000 

 

 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน

และบุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้อง 
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เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 2 โครงการ Green Office (ร้อยละ

การลดการใชก้ระดาษ) 

 

5,000 รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน

และบุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ประเด็นควำมเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว ้

ปัจจัยภำยใน 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ปัจจัยภำยนอก ระดับควำมเสี่ยง 

1. องคก์รขาดการสื่อสารอย่างท่ัวถึง   RM   √  IC 1. งบประมาณการในปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม    RM  √  IC 
 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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  (6.3) กลยุทธ์กำรพัฒนำและมำตรกำร 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมภิบาล 

มีการจัดองค์กรและแผนการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและคุณภาพการ

บริหาร ตลอดจนมกีารตดิตามผลการประเมินและการปรับปรุงงาน 

มำตรกำร 

1. พัฒนาเอกสารความรับผิดชอบในต าแหน่งงาน (Job description) อย่างเป็นรูปธรรมและ

เผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงสร้างระบบงานที่ชัดเจนเป็นธรรม สามารถปฏิบัติ

หนา้ที่ทดแทนกันได้ 

2. จัดโครงสร้างองค์กรและกลไกในการบริหารจัดการคณะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงของบริบท

ประเทศในปัจจุบัน 

3. มีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การบริหารมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดการขัดแย้ง

และสามารถติดตามผลงานได้ 

4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารงาน ลดขั้นตอนที่ล่าช้าเพิ่มประสิทธิภาพ  

ในการท างาน ลดต้นทุนในการใชท้รัพยากร 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการสื่อสารองค์กรภายใน เสริมสร้างความเข้าใจในการท างานทั้งของตนและ

ผูร้่วมงาน 

การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่องค์กรในทางบวก 

ส่งเสริมให้ก้าวไปสู่องค์กรแหง่การเรยีนรู้และแบ่งปั่น  

แนวทำงกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์และตัวชี้วัด 

1. ปรับปรุงเว็บไซด์คณะเพื่อเป็นข้อมูลขอผู้เข้ามาใช้บริการ โดยค านึงถึงการให้ข้อมู้ลทุกผู้มี 

ส่วนได้เสียทั้งผูป้กครอง นักเรียน นิสติ บุคลากร และผูป้ระกอบการ  
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2. พัฒนาขั้นตอนในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารของคณะเชิงรุกเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และมีการประชาสัมพันธ์ในชอ่งทางที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและสรา้งขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร  

มุ่งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับงาน ส่งเสริมบรรยากาศและคุณภาพชีวิตในการ

ท างานที่ดี มีสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรา้งขวัญก าลังใจและทัศนคติที่ดีในการท างาน 

มำตรกำร 

1. จัดท าสมรรถนะของบุคลากรที่พึงประสงค์ในต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สอดคล้อง

กับการขับเคลื่อนคณะและมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรและครอบครัว เพื่อสร้างแรงจูงใจความผูกพันส่งผลให้

เกิดพลังในการขับเคลื่อนองค์กร 

4. ส่งเสริมการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับ

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ มีผลงานโดดเด่น

เป็นที่ยอมรับ 

5. จัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ส่งเสริมบรรยากาศสร้างการท างานสร้าง

ความภาคภมูิใจในการปฏิบัติหนา้ที่ 
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บทที่ 4 

แนวทำงกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ 

 

4.1 แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ 

 

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบ 

และกลไก ดังนี้ 

(1.1)  คณบดี แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ต่อบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก  

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1)  ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน

ตามแผนยุ ทธศาสตร์ที่ เ ชื่ อ ม โยงและสอดคล้ อ งกั น  ตั้ งแต่ ระดั บ คณ ะ 

(ผูบ้ริหารคณะ) ระดับส่วนงานวิชาการ ระดับส่วนงานสนับสนุน และระดับบุคคล 

(2.2)  จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 

โดยการมีองค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ และส่วนงานสนับสนุน  

  (3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 

แผนยุทธศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1)  วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเอง

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการ 

ที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ 
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(3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับ

ผูบ้ริหารคณะ สาขาวิชา ส านักงานคณะ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

(3.3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณบดี  คณะกรรมการประจ า

คณะฯ และจัดส่งต่อมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนาของคณะ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

การบรรลุวิสัยทัศนข์องคณะ และของมหาวิทยาลัย 

 (5) น าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะหแ์ละน ารายงาน

ผลการวิเคราะหไ์ปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

4.2 กำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดให้มีการประเมิน

ปีงบประมาณละ 4 ครั้ง ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2563 - 2566 นี ้

ได้ก าหนดให้มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับ

บุคคล จึงก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 
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 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้

ประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อ คณบดี  คณะกรรมการประจ า

คณะฯ และจัดส่ งต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่ ง

กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน 

กรกฎาคม กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ คณบดี  

คณะกรรมการประจ าคณะฯ และจัดส่งต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ด าเนินการจัดส่ง กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อ คณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

และจัดส่งต่อมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อ คณบดี  คณะกรรมการประจ า

คณะฯ และจัดส่ งต่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่ ง

กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน 

กรกฎาคม กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ คณบดี  

คณะกรรมการประจ าคณะฯ และจัดส่งต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ด าเนินการจัดส่ง กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อ คณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

และจัดส่งต่อมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 

ประจ าปีงบประมาณ) 
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1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และ

มหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

   (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน 

กันยายน) 

 

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


