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บทท่ี 1  

บทน า 

          

1. โครงร่างองค์กร 

 

ประวตัิความเปน็มาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องตามเป้าหมายการ

เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มุ่งเน้นการผลิต

บัณฑิตระดับปริญญาตรี ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีปณิธานว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน” และของคณะฯ มีปรัชญาว่า “ด ารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” มีวิสัยทัศน์ว่า “ผลิต

ก าลังคนด้านดิจิทัลพร้อมใช้งาน พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน ด้วยมาตรฐานสากล” โดยมีพันธ

กิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ “NEXT Learning” การผลิตและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง

โอกาสทางการแขง่ขัน  

(2) ยุทธศาสตร์ “NEXT Research & Innovation” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน

ชุมชนและประเทศชาติ  

(3) ยุทธศาสตร์ “NEXT Service” ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการสร้างเศรษฐกิจ 

แก่ชุมชนและประเทศ  

(4) ยุทธศาสตร์ “NEXT Culture” ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม  

(5) ยุทธศาสตร์ “NEXT International” สร้างเสริมความเป็นสากลมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ  

(6) ยุทธศาสตร์ “NEXT Management” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมา 

ภิบาล 
 

ประวัติความเป็นมาของคณะ ก่อก าเนิดขึ้นเม่ือวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยใช้ช่ือว่า  

กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สังกัดส านักวชิาการวทิยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในระยะเริ่มแรกได้เปิดสอนเพียง 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อมาในปี 2545 ได้

เปลี่ยนช่ือเป็น ส านักวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และเปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวชิา ได้แก่ 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ และสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ในปี พ.ศ. 2550 – 2551 ส านัก



 
 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์    

ต่อมาเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา แล ะประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เป็น "มหาวิทยาลัยพะเยา"  

โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ออกประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานวชิาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ขอ้ 4 ให้จัดตั้ง

ส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย 

13 คณะ 2 วิทยาลัย จึงมีผลให้ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็น  

“คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร” 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 าแหน่งคณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาได้มีค าสั่งที่ 107/2554 ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ  เป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และได้มีค าสั่งที่ 349/2554 ลงวันที่ 12 มีนาคม  

พ.ศ. 2554 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร โดยมีโครงสร้างการบริหารงานในคณะแบ่งเป็น 8 หลักสูตร 1 ส านักงานคณะ 5 งาน 

ปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอน  

ในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ได้แก่ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ (4) ระดับปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต  

ปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาใหม่ ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ และสาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอน

สาขาวชิาใหม่ ภายใต้หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 1 สาขาวชิา ได้แก่ สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

เคลื่อนที่  

ปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาใหม่ ภายใต้ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กราฟกิและมัลติมีเดีย 



 
 

ปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาใหม่ โดยใช้ช่ือหลักสูตรว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีสมัยใหม ่และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาใหม่ โดยใช้ช่ือหลักสูตรว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ประยุกต์ และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าป ีดังนี้ 

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

งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพนิสิต จ านวน 2,470,138  บาท คิดเป็นร้อยละ 62.26 งบประมาณ

บริการวชิาการ จ านวน 303,138  บาท คดิเป็นร้อยละ 7.63 งบประมาณท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

จ านวน 34,000  บาท ร้อยละ 0.83 งบประมาณการพัฒนาบุคลากร จ านวน 369,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 9.30 และงบประมาณการบริหารจัดการ จ านวน 792,862 บาท คดิเป็นร้อยละ 19.98  

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

งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพนิสิต การพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ  จ านวน 3,719,142 

บาท คิดเป็นร้อยละ 95.41 งบประมาณท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม จ านวน 65,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 1.67 และงบประมาณการบริหารจัดการ จ านวน 113,858 บาท คดิเป็นร้อยละ 2.92  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 8,998,568.37 บาท แบ่งเปน็  

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) 

กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 857 ,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.53 4) กองทุน

บริการวชิาการ จ านวน 356,500  บาท คดิเป็นร้อยละ 3.96 5) กองทุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

จ านวน 132,550 บาท ร้อยละ 1.47 และ 6) กองทุนวจิัย จ านวน 500,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 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) กองทุน

กิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 1,277,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.13 4) กองทุนบริการ

วิชาการ 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 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 4,956,000 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 3,555,300 บาท  

คดิเป็นร้อยละ 71.74 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 517,000 บาท คดิเป็นร้อย

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

จ านวน 50,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 7.06 5) กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 230,000 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 7,654,284 บาท แบ่งเป็น 1) 

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

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

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 คดิเป็นร้อยละ 0.34 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,321,000 บาท แบ่งเป็น 1) 

กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 4,623,000 

บาท คดิเป็นร้อยละ 86.88 2) กองทุนกิจการนิสติ (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 411,000 บาท คดิเป็น

ร้อยละ 7.72 3) กองทุนวิจัย จ านวน 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 4) กองทุนบริการวิชาการ 

จ านวน 62,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 1.17 และ กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 25,000 

บาท คดิเป็นร้อยละ 0.47 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,349,000 บาท แบ่งเป็น 1) 

กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 3,753,000 

บาท คดิเป็นร้อยละ 86.30 2) กองทุนกิจการนิสติ (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 401,000 บาท คดิเป็น

ร้อยละ 9.22 3) กองทุนวิจัย จ านวน 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.45 4) กองทุนบริการวิชาการ 

จ านวน 20,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 0.46 และ กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 25,000 

บาท คดิเป็นร้อยละ 0.57 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,020,500 บาท แบ่งเป็น 1) 

กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 4,364,500 

บาท คดิเป็นร้อยละ 86.93 2) กองทุนกิจการนิสติ (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 431,000 บาท คดิเป็น

ร้อยละ 8.58 3) กองทุนวิจัย จ านวน 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 4) กองทุนบริการวิชาการ 

จ านวน 50,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 1.00 และ กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 25,000 

บาท คดิเป็นร้อยละ 0.50 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 7,224,828 บาท แบ่งเป็น 1) 

กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 4,469,133 บาท คิด



 
 

เป็นร้อยละ 86.93 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 534,535 บาท คดิเป็นร้อยละ 

8.58 3) กองทุนวิจัย จ านวน 325,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 4) กองทุนบริการวิชาการ จ านวน 

100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 20,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 0.50 และกองทุนสินทรัพย์ถาวร จ านวน 1,776,160 บาท 

 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของคณะ 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดเอกลักษณ์เหมือนกับมหาวิทยาลัย คือ 

    “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน”  

 โดยมีแผนในการพัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณ์ดังกลา่ว ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอน  

กับ การบริการวชิาการ การวจิัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) พัฒนาองค์ความรู้สู่

ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข (Community Engagement) คณาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในระดับ

สากล (International Publication) และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับสากล 

(Partially World Class) 

ปรัชญา  

“ด ารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสรฐิทีสุ่ด”  

“ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” 

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

วิสัยทัศน์ 
 

      “ผลิตก าลังคนด้านดิจิทัลพร้อมใช้งาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน  

ด้วยมาตรฐานสากล” 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต    
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต สอดคล้องกับ 

มหาวิทยาลัย คือ  

“มีสุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มีบุคลิกภาพด”ี 

 



 
 

ข้อก าหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต    
 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต สอดคล้อง

กับมหาวิทยาลัย คือ  

“ซ่ือสัตย ์มีวินัย ใจอาสา และใช้เทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค์”  

 

ค่านิยมการผลติบัณฑิต 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ ได้ก าหนดคา่นิยมในการผลิตบณัฑติของคณะ เพื่อให้

บุคลากรทกุคนได้ยึดเป็นแนวปฏิบตัิในการจดัการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมทกัษะต่าง ๆ 

ให้สอดคล้องกับ แนวทาง ICT NEXT ดงันี ้

Innovation    -   ส่งเสริมให้นสิิตมแีนวคิดการพัฒนานวตักรรมและความเป็นผู้ประกอบการ 

Communication    -   สง่เสริมให้นสิิตมทีกัษะในการสื่อสารและการน าเสนองาน 

Team collaboration    -   ส่งเสริมให้นสิิตท างานร่วมกนัเป็นทีมทั้งในศาสตร์และขา้มศาสตร์ 

New technology   -   ส่งเสริมใหน้ิสติได้เรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ที่ใช้ในสถานประกอบการ 

Endeavure  -    ส่งเสริมให้นสิิตมคีวามมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละในการท างาน 

eXperimental   -    ส่งเสริมให้นสิิตได้รับประสบการณก์ารท างานจริง โดยผู้ประกอบการมี

ส่วนร่วม 

Toward community    -   ส่งเสริมใหน้ิสติได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  

 

  โครงสร้างองค์กร  
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งโครงสร้างภายในองค์กร ออกเป็น 4 ระดับ 

ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับฝ่าย และระดับงาน โดยระดับฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร 

และวางแผน ฝ่ายวจิัยและนวัตกรรม ฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ ฝ่ายคุณภาพนิสิต และส านักงาน

คณะโดยในส านักงานคณะจะแบ่งแยกยอ่ยออกเป็นงาน และภายใต้งานจะประกอบไปด้วยงานยอ่ยๆ  

ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 



 
 

 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างองคก์ร 

 

  โครงสร้างการบริหาร  
 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็นคณะวชิาสังกัดของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรก ากับดูแล 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพะเยามีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ส าหรับการ

บริหารงานในระดับคณะจะมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีผู้บริหารระดับล าดับถัดไปคอื รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าส านักงาน และหัวหน้างาน ตามล าดับ    

 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 



 
 

จ านวนหลักสูตร 

     ตารางท่ี 1 จ านวนหลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร/สาขาวิชา 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

9 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

จ านวนบคุลากร 

ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปีงบประมาณ 2564 -2570   

          จ านวน : คน 

ล าดับ หลักสูตร/สาขาวิชา 

บุคลากร

ปัจจุบัน ลาศึกษา

ต่อ 

ต าแหน่ง หมาย

เหตุ 
อาจารย์ ผู้ช่วย

สอน 

ผศ. รศ. ศ.  

1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 1 9 - 1 - -  

2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 1 9 - 1 1 -  

3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 2 8 - 2 - -  

4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6 2 5 1 - - -  

5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 - 7 - 1 - -  

6 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 9 1 4 - 5 - -  

7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย 

8 1 7 - 1 - -  

8 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

3 - 1 - 2 - -  

รวม 65 8 50 1 13 1 -  



 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนบคุลากรสายบริการในช่วงปีงบประมาณ 2564 -2570    

         จ านวน : คน 

ล าดับ สังกัด 
บุคลากร

ปัจจุบัน 
พนักงานฯ ลูกจ้างชั่วคราว 

หมายเหตุ 

1 งานบริหารทั่วไป 5 4 1  

2 งานวิชาการ 8 8 -  

3 งานแผนงาน 6 6 -  

4 งานปฏิบัติการ 4 4 -  

รวม 23 22 1  
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1.1 กรอบประเดน็ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 

นโยบาย อว สร้างคน สร้างองค์ความรู ้ สร้างนวัตกรรม ยกเครื่องมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน 2. การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็น

ผู้น าด้านวิชาการ 

3. การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสริมสร้าง
ส่งเสริมการท านุ

บ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม

ให้ย่ังยืน 

5.การเสริมสร้างและพัฒนาความ

เป็นสากล 

6.การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธ์ิ 

Outcome 

1.การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการ

ผลิต บริการ ชุมชนและสังคม เป็นท่ียอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Happiness 

& Wellness) 

THE Impact Ranking TOP 

10 

THE World Ranking 

2566 

Scimago 2566 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

Thainess & 

Cultural 

Enterprise 

International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

1.มีระบบเทคโนโลยี Smart Operation 

ท่ีทันสมัย และผลักดันมหาวิทยาลัย

พะเยาสู่การเป็น Smart University 

2. University Communication 

3. SDG 6,7,11,12,13,15  

4.UI Green 

output 1. จ านวน Non-degree program เพิ่มขึน้ปี

ละ 1 โปรแกรม  

2. นิสิตมีผลงานนวัตกรรมได้ถูกน าไปใช้จริง

ในชุมชน 

3. ประเมินคณะด้วย EdPEx  

4. นิสิตมีสุขภาพจิตในระดับดี 

5. เครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน 

สามารถรองรับนิสิตไปสหกิจได้ 50% ของ

จ านวนนิสิตชั้นปีท่ีมีสหกิจ 

6. พัฒนาหลักสูตรไปทาง CWIE 

1. ผลงานตีพมิพ์ใน

วารสารนานาชาติสูงสุด 

60 ชิน้ต่อปี  

2.จ านวนทุนสนับสนุน

วิจัยจากภายนอกเพิ่มขึน้ 

1. Signature Product ด้าน

การสร้างคุณภาพชีวิต ให้กับ

ชุมชน ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 

2. พัฒนา Smart city แม่กา

โมเดล ปีล่ะอย่างน้อย 1 

ฟังก์ชั่น 

 

1. กิจกรรม

ส่งเสริมการท านุ

บ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม

เป็นส่วนหน่ึงใน

งาน Signature 

Product และ 

Smart city 

1. เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

2. วารสารของหน่วยงานวิจัยภาย
ให้คณะอยู่ scopus indexed journals  

 

1.สร้าง PMO (Project management 

office) 

2. สร้างระบบติดตามภาระงานท้ัง

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

3.สร้างการพิจารณาความดี

ความชอบอย่างเป็นธรรมและรับได้

กับทุกคนในหน่วยงาน 
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 

ตัวชี้วัดหลัก 1. จ านวน Non-degree program  

2. ร้อยละของนิสิตมีผลงานนวัตกรรมได้ถูก

น าไปใช้จริงในชุมชน 

3. คะแนน EdPEx มากกว่า 400 คะแนน  

4. ร้อยละ 95 นิสิตมีสุขภาพจิตในระดับดี 

5. จ านวนภาคเอกชนเพิ่มขึน้ในเครือข่าย

ความร่วมมือ สามารถรองรับนิสิตไปสหกิจ

ได้ 50% ของจ านวนนิสิตชั้นปีท่ีมีสหกิจ  

6. จ านวนหลักสูตรปรับปรุงให้เข้าสู่การเป็น 

CWIE 

1. จ านวนผลงานตีพมิพ์

ในวารสารนานาชาติ

เพิ่มขึน้ทุกปีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 จนถึงสูงสุด 60 

ชิน้ต่อปี  

2.จ านวนเงินสนับสนุน

วิจัยจากภายนอกเพิ่ม

จ านวนทุนทุกปี ต้ังเป้า

สูงสุดไว้ท่ี 2 คน ต่อ 1 ชิ้น

ทุกปี 

1. จ านวนกิจกรรมต่อยอด 

Signature Product ปีละ 1 

เรื่อง ด้านการสร้างคุณภาพ

ชีวติ ให้กับชุมชน จนได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ/

นานาชาติ 

2. พัฒนา Smart city แม่กา

โมเดล ปีล่ะอย่างน้อย 1 

ฟังก์ชั่น 

 

1. จ านวนกิจกรรม

ส่งเสริมการท านุ

บ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรมท่ี

เป็นส่วนหน่ึงใน

งาน Signature 

Product และ 

Smart city 

1. จ านวนครั้งของการเป็นเจ้าภาพ

ร่วมในการจัดประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ปี

ครั้ง 

 

1. จ านวน PMO (Project 

management office) ฟังก์ชั่นท่ีใช้งาน 

ด้าน วชิาการ วิจัยและบริการวิชาการ 

พัฒนานิสิต ท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม บริหาร 

2. มรีะบบติดตามภาระงานท้ังสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

3. มกีารพิจารณาความดีความชอบ

อย่างเป็นธรรมและรับได้กับทุกคนใน

หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดรอง  1.จ านวนเงินเฉล่ียต่อหัว

อาจารย์เพิ่มขึน้ปีล่ะ 5% 

  1. วารสารอยู่ใน TCI2 ใน 3 ปี อยู่

ใน TCI1 ใน 6 ปี อยู่ใน ACI ใน 6 

ปี อยู่ใน scopus ใน ปี 

1.คะแนนการประเมิน UI Green 

เพิ่มขึน้ 
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1.2 กรอบความเช่ือมโยงแผนปฏบิัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 

นโยบาย อว สร้างคน สร้างองค์ความรู ้ สร้างนวัตกรรม ยกเครื่องมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน 2. การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็นผู้น า

ด้านวิชาการ 

3. การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสริมสร้าง
ส่งเสริมการท านุ

บ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม

ให้ย่ังยืน 

5.การเสริมสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากล 

6.การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธ์ิ 

Outcome 

1.การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการ

ผลิต บริการ ชุมชนและสังคม เป็นท่ียอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Happiness 

& Wellness) 

THE Impact Ranking TOP 

10 

THE World Ranking 2566 

Scimago 2566 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

Thainess & 

Cultural 

Enterprise 

International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

1.มีระบบเทคโนโลยี Smart 

Operation ท่ีทันสมัย และ

ผลักดันมหาวิทยาลัยพะเยาสู่

การเป็น Smart University 

2. University Communication 

3. SDG 6,7,11,12,13,15  

4.UI Green 

เป้าหมายคณะ ปี 

64  

1. จ านวน Non-degree program เพิ่มขึน้ปี

ละ 1 โปรแกรม  

2. ร้อยละของนิสิตมีผลงานนวัตกรรมได้ถูก

น าไปใช้จริงในชุมชน 

3. คะแนน EdPEx มากกว่า 400 คะแนน  

4. ร้อยละ 95 นิสิตมีสุขภาพจิตในระดับดี 

5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน

เพิ่มขึน้ จน สามารถรองรับนิสิตไปสหกิจได้ 

50% ของจ านวนนิสิตชั้นปีท่ีมีสหกิจ และ

พัฒนาหลักสูตรไปทาง CWIE 

1. จ านวนผลงานตีพมิพ์ใน

วารสารนานาชาติเพิ่มขึน้ทุก

ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

จนถึงสูงสุด 60 ชิน้ต่อปี  

2.จ านวนเงินสนับสนุนวิจัย

จากภายนอกเพิ่มจ านวนทุน

ทุกปี ต้ังเป้าสูงสุดไว้ท่ี 2 คน 

ต่อ 1 ชิน้ทุกปี 

3. สร้าง Signature 

Product ด้านการสร้าง

คุณภาพชีวิต ให้กับชุมชน 

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 

4. พัฒนา Smart city แม่

กาโมเดล ปีล่ะอย่างน้อย 

1 ฟังก์ชั่น 

 

 

พัฒนากิจกรรม

ส่งเสริมการท านุ

บ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม

ให้เป็นส่วนหน่ึงใน

งาน Signature 

Product และ 

Smart city 

1. จ านวนครั้งของการเป็น

เจ้าภาพร่วมในการจัด

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ อย่างน้อย 1 ปี

ครั้ง 

 

1.สร้าง PMO (Project 

management office) 

2. สร้างระบบติดตามภาระงาน

ท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

3.สร้างการพิจารณาความดี

ความชอบอย่างเป็นธรรมและรับ

ได้กับทุกคนในหน่วยงาน 

4.คะแนนการประเมิน UI Green 

เพิ่มขึน้ 
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บทท่ี 2 

โครงการตามแผนปฏบิัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

37 2,776,500 

1. โครงการด้านการผลติและพัฒนา

ศักยภาพทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง

โอกาสทางการแขง่ขนั 

15 740,000 

2 .  โ คร งก ารด้ านพัฒนางานวิจั ย 

และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชน 

และประเทศชาติ  

4 320,000 

3 .  โ คร งการด้ านส่ ง เสริ มการน า

เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ใ ช้ ใ นก ารสร้ า ง

เศรษฐกิจแก่ชุมชนและประเทศ  

2 60,000 

4. โครงการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1 65,000 

5. โครงการด้านสร้างเสริมความเป็น

สากลมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 

1 120,000 

6. โครงการด้านบริหารงานอยา่งมี

ประสิทธภิาพโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

14 1,471,500 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏบิัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ใช้ข้อมูลจากระบบ e-budget :โดยเรียก report จากระบบ) 
 

โครงการตามแผนปฏบิัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. โครงการด้านการผลิตและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างโอกาส 

ทางการแข่งขัน 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ Young ICT Camp นายสัณห์ชัย หยีวิยม 50,000 เดือนพ.ย. – ธ.ค.63 

เดือนพ.ค. – ก.ค.64 

2 โครงการกีฬา ICT Sports for Health นายสัณห์ชัย หยีวิยม 20,000 เดือนธ.ค.63-ม.ค.64 

3 โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ นายสัณห์ชัย หยีวิยม 170,000 เดือนธ.ค.63-มี.ค.64 

4 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต นายสัณห์ชัย หยีวิยม 20,000 เดือนก.พ.64-มี.ค.64 

5 โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึง

ประสงคต์ามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

และทักษะในศตวรรษที่ 21 

นายสัณห์ชัย หยีวิยม 30,000 เดือนธ.ค.63-ก.พ.64 

เดือนมิ.ย.64-ส.ค.64 

6 โครงการเตรียมความพร้อมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

นายสัณห์ชัย หยีวิยม 50,000 เดือนมิ.ย.64-ส.ค.64 

7 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ

พัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา 

นายสัณห์ชัย หยีวิยม 15,000 เดือนมี.ค.64-เม.ย.64 

8 โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายสัณห์ชัย หยีวิยม 10,000 เดือนส.ค.64 

9 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ นายสัณห์ชัย หยีวิยม 45,000 เดือนพ.ค.64-มิ.ย.64 

10 โครงการ Project day นายสัณห์ชัย หยีวิยม 30,000 เดือนต.ค.63 

11 โครงการพัฒนาความรู้เพื่อสอบมาตรฐาน 

วิชาชีพด้านไอซีที 

นายสัณห์ชัย หยีวิยม 40,000 เดือนต.ค.63-ส.ค.64 

12 โครงการตรวจติดตามและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

นายสุวิชยะ รัตตะรมย์ 100,000 เดือนมิ.ย.64-ส.ค.64 

13 โครงการแนะแนว นายสุวิชยะ รัตตะรมย์ 80,000 เดือนส.ค.64 

14 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน 

และการประเมินผล 

นายสุวิชยะ รัตตะรมย์ 30,000 เดือนพ.ค.64 

15 โครงการ Comp camp  นายสุวิชยะ รัตตะรมย์ 50,000 เดือนเม.ย.64 

รวมงบประมาณ 740,000  
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โครงการตามแผนปฏบิัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. โครงการด้านพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาต ิ

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการไอซีทเีพื่อความเป็นเลิศด้านวิจัย ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวินิช 100,000 เดือนธ.ค.63-มี.ค.64 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวินิช 70,000 เดือนต.ค.63-ส.ค.64 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

สายบริการด้านการวิจัย 

ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวินิช 50,000 เดือนพ.ย.63-ก.ค.64 

4 ระบบพี่เลีย้งนักวิจัยจากเงินรายได้คณะ ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวินิช 100,000 เดือนพ.ย.63 

รวมงบประมาณ 320,000  

 

โครงการตามแผนปฏบิัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. โครงการด้านส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนและประเทศ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการไอซีทเีพื่อสังคมการวิจัย ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวินิช 60,000 เดือนพ.ย.63 

2 โครงการ 1 คณะ 1 Signature Product ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวินิช - เดือนต.ค.63-ส.ค.64 

รวมงบประมาณ 60,000  

 

โครงการตามแผนปฏบิัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. โครงการด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1 โครงการท าบุญคณะและไหว้ครู คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายสัณห์ชัย หยีวิยม 65,000 เดือนพ.ค.64-มิ.ย.64 

รวมงบประมาณ 65,000  

 

โครงการตามแผนปฏบิัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. โครงการด้านสร้างเสริมความเป็นสากลมุง่สู่ความเป็นนานาชาต ิ

1 โครงการประชุมวิชาการ ECTIDAMT 

&NCON 2021 

ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวินิช 120,000 เดือนมี.ค.64 

รวมงบประมาณ 120,000  
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โครงการตามแผนปฏบิัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. โครงการด้านการบริหารท่ีมีประสทิธิภาพและโปร่งใส 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสัมมนาเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ 

ของคณะ 

ผศ.ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ 200,000 เดือนต.ค.63-ก.ย.64 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

สายบริการ 

นายวรกฤต แสนโภชน์ 120,000 เดือนต.ค.63-ก.ย.64 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพประธาน

หลักสูตร 

นายวรกฤต แสนโภชน์ 120,000 เดือนต.ค.63-ก.ย.64 

4 โครงการบุคลากรต้นแบบ นายวรกฤต แสนโภชน์ 5,000 เดือนต.ค.63-ก.ย.64 

5 โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

องคก์ร (ICT KM) 

นายวรกฤต แสนโภชน์ 50,000 เดือนต.ค.63-ก.ย.64 

6 โครงการ Green Office  นายวรกฤต แสนโภชน์ 15,000 เดือนต.ค.63-ก.ย.64 

7 โครงการพัฒนาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์อย่างย่ังยืน 

ประธานหลักสูตร 99,150 เดือนต.ค.63-ก.ย.64 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย 

ประธานหลักสูตร 194,600 เดือนต.ค.63-ส.ค.64 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประธานหลักสูตร 150,900 เดือนต.ค.63-ส.ค.64 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประธานหลักสูตร 144,650 เดือนต.ค.63-ส.ค.64 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ประธานหลักสูตร 148,400 เดือนต.ค.63-ส.ค.64 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ประธานหลักสูตร 223,800 เดือนต.ค.63-ส.ค.64 

13 โครงการ 20 ปี คณะ ICT นายวรกฤต แสนโภชน์ - เดือนต.ค.63-ก.ย.64 

14 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คณะทั้งภายใน

และนอกอาคาร 

นายวรกฤต แสนโภชน์ - เดือนต.ค.63-ส.ค.64 

รวมงบประมาณ 1,471,500  
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บทท่ี 3 

การติดตามและประเมนิผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงาน

เ พื่ อ พัฒน ามห า วิ ท ย าลั ย ใ ห้ เ จ ริ ญก้ า ว หน้ า แ ล ะบ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง อ ธิ ก า ร บดี ต่ อ ไ ป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งใน 

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงานกับผลการด าเนินงาน 

และการ เบิ ก จ่ าย งบประม าณของทุ กหน่ วย ง าน ใน มห าวิ ทย าลั ย พะ เย า  เพื่ อ เ สนอต่ อ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผัง 

การประเมินต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET)  

เพื่อน ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เช่ือถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจ าปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ มรีะบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่ มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวชิาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งช้ีและ

ตามกรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
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3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 

มีนาคม 2564 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามขอ้ก าหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564 
                  

 ซ่ึ ง ก ร ะบวนการป ฏิบัติ ง านทั้ ง หมด  จ ะป ฏิบั ติ ก าร ผ่ านระบบการจัดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปงีบประมาณนั้นๆ    

 

.......................................... 


