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ค าน า 

 

 รายงานความก้าวหน้าตามตัวชีว้ัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

นี้ เป็นการรายงานการประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)  

และแผนปฏิบัติการ เพื่อประเมินถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ ในการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก  

ของคณะ รายงานก้าวหน้าฯ นี้ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ โดยโครงการ/กิจกรรม  

ส่วนใหญ่ตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการ อยู่ระหว่างด าเนินการและเก็บรวบรวม 

และสรุปผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินความส าเร็จตามแผนฯ มีผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย

อยู่ที่รอ้ยละ 12.62  
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้า  

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) นี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ 

และพัฒนาการด าเนินงานของคณะให้มปีระสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด 

(A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

(Wisdom for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใ ช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่

ก าหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน  สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม 

รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและ

เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืน

ของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบ

ได้ในทุกพันธกิจ  

  ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ ่งประกอบไปด้วย  (1)  ผลิตคนไทย 

ในศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ

สังคม (4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล 

(Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน  

 โดยได้น าพันธกิจมาใช้ในการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (2) ยุทธศาสตร์การ

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ (3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ และ (6) 

ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) การเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน

ของสังคมไทย มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต การสร้าง

นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารอย่างมีธรรมาภบิาล 

เป้าหมายคือการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)  อันจะส่งผลไปสู่การปรับ



 
 

โครงสร้างประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มุ ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย อันจะน ามาสู่การพัฒนาในทุกชุมชน ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ ระดับ

ภาค และระดับประเทศ เพื่อสร้าง “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  
 

    การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 ได้ด าเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การ

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

2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 

2579  และแผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและได้

ผลลัพธ์เชิงรูปธรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้ง

สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดของสังคม 

และด้านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและสนองตอบต่อภาค

เศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ ICT NEXT ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยพะเยาและกรอบยุทธศาสตรช์าติและแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน “NEXT Digital Manpower”  

และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ  “NEXT Research 

& Innovation”  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน และ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการมีความสอดคล้อง ของ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ

พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของแผนการ

ศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาก าลังคนให้พร้อม

เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจทิัลใช้ในการสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนและประเทศ 

และยุทธศาสตรท์ี่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม “NEXT Arts & 

Culture” มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 



 
 

และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน  ของแผน

ยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2567 และมีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ที่  

1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ

คนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ของแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2  

การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค 

เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่1ด้านความม่ันคง และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสและความเท่าเทียม

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมความเป็นสากลเพื่อสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ  “NEXT 

International” มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือ

นานาชาต ิของแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2567 และยุทธศาสตร์ที่ 10  

ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้  

“NEXT Management” มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2567 และยุทธศาสตร์ที่ 6  

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

และยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา  

ภิบาลในสังคมไทยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2580) 

 

 



 
 

โดยแสดงเป็นแผนภาพความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตรต์่าง ๆ ของประเทศ ดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน ราย 6 เดือน และแผนปฏิบัติการ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

(1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.1 จ านวนผูเ้รียนจากโรงเรยีนในระบบ (มัธยม

ปลาย/ปวช) ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 300 คน งานวิชาการ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้จ านวนนิสิตใหม่ของคณะ ซึ่งจะเข้า

ศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผ่านโครงการ 

และกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่  

-ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย  

คณะ และช่องทาง Social Network เชน่ Facebook, Line และ Youtube 

-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน สภาพแวดล้อม สวัสดิการต่างๆ และตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง  

อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความประทับใจและจูงใจให้ผู้ปกครองและนิสิตตัดสินใจมาเรียนที่คณะ ได้แก่ 

กิจกรรม Open House นิสิต TCAS รอบที่  1 ซึ่งเป็นรอบที่คณะได้จ านวนนิสิตเข้าคณะมากที่สุด  

และกิจกรรม Warm Welcome นิสติ TCAS รอบ 2 และ 3 ผ่านทางออนไลน์ ด้วยระบบ ZOOM 

-ตั้งกลุ่ม Line “Freshy ICT @UP 63” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม  

และข้อสงสัยต่างๆ จากนักเรียน นิสิต TCAS และผู้ปกครอง โดยในกลุ่มจะมีผู้บริหาร อาจารย์  

และเจ้าหนา้ที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปตอบค าถาม และให้ค าแนะน า อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา 

-ออกเดินสายแนะแนวหลักสูตรของคณะและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย และหนว่ยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เชน่ ศูนย์ CITCOMS 

-จัดโครงการการแนะแนว โดยคณะจะเดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ไปตาม

โรงเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

-จัดกิจกรรมอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศกึษาตอนปลาย จากโรงเรยีนมัธยมศึกษาในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ผา่นโครงการ Comp Camp 

แตเ่นื่องจากเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จงึท าให้คณะต้องยกเลิกการจัดโครงการฯ ใน

ปีงบประมาณนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และบุคลากรของคณะ และเป็นไป

ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง อว. สพฐ และมหาวิทยาลัยพะเยา 

-จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของคณะ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  

ที่เรยีนดี สนใจจะศกึษาต่อในคณะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มโีอกาสเข้ามาศกึษาต่อ 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.2 ภาวะการมีงานท าของผู้เรียน / ผลความ

พึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ / ผลความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรมหรอืหนว่ยงานที่สง่บุคลากรอบรม ซึ่งก าหนดค่า

เป้าหมายไว้ที่คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 งานวิชาการ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ ผา่นโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  

กิจกรรมศึกษาดูงานของนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน 

เสริมทักษะด้านการเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพให้แก่นิสติ  

โครงการอบรมเตรยีมความพร้อมนสิิตสหกิจศกึษา ก่อนที่จะส่งนิสติเข้าไปฝกึงาน และเข้า

ร่วมสหกิจศึกษากับสถานประกอบการต่างๆ และจัดกิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงาน โดยมีการส่งอาจารย์

สาขาวิชาต่างๆ ลงพื้นที่ตามสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อตรวจสอบ สัมภาษณ์ 

และเก็บข้อมูลการฝกึงานจากนิสิต พี่เลี้ยงฝกึงาน และผูป้ระกอบการ  

โดยที่ผ่านมา คณะได้รับค าชื่นชมและความพึงพอใจจากพี่เลี้ยงและผู้ประกอบการ  

ซึ่งส่งผลตอ่การได้งานท าของบัณฑิต จากการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑติคณะ ICT รุ่นปีการศึกษา 

2561 ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเดอืนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า  

-บัณฑิตของคณะ มีจ านวนทั้งสิ้น 268 คน ตอบแบบตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 

จ านวน 247 คน เป็นผู้มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา และว่างงาน (ยกเว้นเรียนต่อ บวช เกณฑ์ทหาร) 

จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 96.76 ส่วนใหญ่ท างานตรงสายตามหลักสูตรที่ส าเร็จการศกึษา 

-ภาพรวมบัณฑติที่ได้งานท า หรอืประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นรอ้ยละ 84.52  

-บัณฑิตมีงานท า คิดเป็นร้อยละ 69.04 โดยเป็นบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าเรียน/มีกิจการ

ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว จ านวน 6 คน, ได้งานท าภายใน 1 ปี จ านวน 155 คน และหลังจาก 1 ปี จ านวน 4 

คน  

-บัณฑติประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นรอ้ยละ 15.48 โดยเป็นบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ

ระหว่างศึกษาต่อ จ านวน 2 คน, ภายใน 1 ปี จ านวน 31 คน และหลังจาก 1 ปี จ านวน 4 คน 

-เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ อยู่ที่ 

16,961.69 บาท โดยส่วนใหญ่มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท และรองลงมาอยู่ระหว่าง 

10,001 - 15,000 บาท 

 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานระดับอุดมศึกษา  

ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 100  และมาตรการที่ 1.1.9 ทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 สกอ.  

ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 100  และมาตรการที่ 1.1.10 หลักสูตรที่มผีลประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยู่ ใ นระดั บที่ พัฒนาขึ้ น  ซึ่ ง ก าหนดค่ า เป้ าหมาย ไว้ ที่ ร้ อยละ  100  งานวิ ชาการ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการตรวจติดตามและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2563 การจัดโครงการตรวจ

ติดตามและประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของคณะ ICT อยู่ระหว่างเตรียมรับนโยบาย 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมรับการตรวจประเมิน 2562 จากมหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อพิจารณาปรับรูปแบบการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ COVID-19 และนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย โดยคาดการณ์วา่จะด าเนนิโครงการช่วงเดอืนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1. 1.5 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรในระดับ

ปริญญาให้ทันสมัย ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของงานหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตามวงรอบ โดยได้มี

การพัฒนาหลักสูตรใหม ่ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล และหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ ได้แก่ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่  1.1.7 จ านวนสื่อการสอนออนไลน์ ( ICT@UP 

Channel) ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ จ านวน 7 คลิป / ปี งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ได้ก าหนดโครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการประเมนิผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

บุคลากรของคณะ ICT มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีทักษะ

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและมีความน่าสนใจ และสามารถน า

ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสร้างบทเรียนออนไลน์ได้จริง ทั้งนี้ คณะได้ปรับลดงบประมาณโครงการฯ 

ดังนั้น งานวิชาการจึงอยู่ระหว่างพิจารณาปรับรูปแบบการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

COVID-19 นโยบายของมหาวิทยาลัย และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน โดยคาดการณ์ว่าจะด าเนิน

โครงการช่วงเดอืนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2563 

 

 

 



 
 

  (2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการ

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์เดียวกันมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลงาน 

การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 15 ผลงานต่อปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ได้ท าการก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ได้พัฒนาผลงานวิจัยของ

ตนเองในระดับวารสารระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ของ กพอ. 62 ได้ก าหนดไว้ เพื่อเป็นส่งเสริม

ความก้าวหน้าในผลงานวิจัยของตัวบุคลากรเองและการใช้เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

สายวิชาการ โดยทางคณะฯ ได้ก าหนดจ านวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จ านวน 15 ผลงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยจ านวนครึ่งหนึ่งของ

งบประมาณต่อผลงาน และอีกครึ่งหนึ่งกลับไปพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ นอกจากนี้

คณะได้ด าเนินโครงการประชุมวิชาการ ECTi DAMT&NCON อันเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยได้ส่งผลงานวิจัย

ไปเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ก าหนดทุนสนับสนุนการวิจัยคณะให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและ 

สานสนับสนุน โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุน่ใหม่ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละสร้างเครอืข่ายของหน่วย

วิจัย และโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ เพื่อมุ่งสู่ความ

เป็นนักวิจัยที่มศีักยภาพในการสรา้งสรรคผ์ลงานวิจัยให้กับคณะฯ 
 

    (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด า เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ โดยจัดท าการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-

degree program) ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ โดย 1 หลักสูตรมีจ านวน 45 ช่ัวโมงคิด

เป็น 1 หน่วยกิต ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดตั้ง โครงการจัดอบรมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้บุคคลภายนอก โดยมุ่งเนน้การจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการส ารวจและแผนที่ให้กับ

หน่วยงานภาครัฐในชุมชน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการ เสริมสร้างศักยภาพ 

ของบุคลากรในภาครัฐในการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการส ารวจและแผนที่ประยุกต์ใช้กับ

งานของตนเองที่ด าเนินอยู่ในภาครัฐเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 



 
 

        (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด า เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วย ICT 

ได้แก่ โครงการท าบุญคณะ และโครงการไหว้ครู แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 

ประกอบกับช่วงเวลาการด าเนินโครงการตามแผนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 โครงการทั้งหมดจึงยัง

ไม่ได้ด าเนินการใดๆ  
  

   (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ  

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการ

เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ซึ่งจัดโดย

หน่วยงาน 100% หรือร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ) ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ได้จัดตั้ง โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI DAMT& NCON 2020 ในวันที่ 11 – 14 

มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานี้ โดยการจัดงานนั้น ได้มีการจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ อาทิเช่น 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมถึง

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในต่างประเทศ เชน่ ประเทศบัลแกเรีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ เป็นต้น งานวิจัย

ดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดจีากนักวิจัยทั่วโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ด าเนินเสร็จสิน้แลว้ 
 

         (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการน าระบบสารสนเทศในการบริหารงานตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด เช่น ระบบ E-Budget ในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ระบบ UP E-Document ในการงานสาร

บรรณ สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมี Job Description และคู่มือปฏิบัติงาน โดยส่งตัวแทน

บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แล้วจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในกับบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะ เป็นคณะน าร่องในการเตรยีมพร้อมเข้ารองรับการประเมิน EdPEx 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณภาพการบริหารจัดการ นอกจากนี้คณะได้ด าเนิน โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์คณะทั้งภายในและนอกอาคาร รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม เพื่อรับการ

คัดเลือกเข้าสู่การประเมิน Green Office จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



 
 

 รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน) 
 

  รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถแสดง

รายงานผลออกเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 6 แผนงาน  37 โครงการ  

ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้จ านวน 6,352,417 บาท  

มผีลการใช้จ่ายเงินงบประมาณใน 6 เดือนแรก ทั้งสิน้ 2,029,523.62 บาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 31.95  
 

โดยมีผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ดังน้ี 
 

รายงานการเงินงบประมาณ ประจ าเดือนมนีาคม 2563 

งบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

งบรายได้

จัดสรร 

งบสะสม / 

งบแผ่นดนิ 
รวมงบคณะ งบผูกพัน 

งบเบิก 

จ่ายจริง 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หลังเบิกจ่ายจริง 

กองทุนเพื่อการศึกษา 4,993,417.00 609,169.00 5,602,586.00 424,165.00 1,187,713.28 4,414,872.72 

กองทุนกิจการนิสติ 660,000.00 - 660,000.00 40,210.00 270,945.34 389,054.66 

กองทุนวจิัย 325,000.00 - 325,000.00 74,400.00 1,250.00 323,750.00 

กองทุนบริการวิชาการ 40,000.00 - 40,000.00 - 30,840.00 9,160.00 

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะฯ 45,000.00 - 45,000.00 - - 45,000.00 

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 6,063,417.00 609,169.00 6,672,586.00 538,775.00 1,490,748.62 5,181,837.38 

 

 คณะได้ก าหนดระดับความส าเร็จของโครงการที่ รอ้ยละ 100 และมีผลประเมินความส าเร็จของโครงการ 

เฉลี่ยร้อยละ 12.62 อ้างองิผลจากระบบ e-Budget  

 

  



 
 

ส่วนที่ 1 

ลักษณะองค์กร 

 

1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 

 

 (1) ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที ่จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อเป็นการกระจายโอกาสทาง

การศึกษา แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติ

เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จงึได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัย

นเรศวร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัย

แบ ่ง เป ็น  3 กลุ ่มสาขาวิชา ได ้แก ่ กลุ ่มสาขาวิชาว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(1.1) ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องตาม

เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีปณิธานร่วมว่า “ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์

ความรู ้สร้างสานชีวติสู่สากล”  

โดยมีพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ (1) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล (2) จัดการเรยีนการสอนที่เน้นให้นสิิตอยู่และเรยีน (Live and Learn) 

อย่างมีความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม (3) การวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ 

(Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (4) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความ

เข้ มแข็ ง ของ ชุมชน  (Community Empowerment)  ( 5 )  ท านุ บ า รุ งภู มิ ปัญญา ศิ ลปะ  วัฒนธรรม  



 
 

และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล (6) การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย สู่การเป็น Green University และ (7) การพัฒนาระบบให้บริการ 

และส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการดา้นบริการสาธารณสุข 

ประวัติความเป็นมาของคณะ ก่อก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยใช้ชื่อว่า 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักวิชาการวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ในระยะเริ่มแรกได้เปิดสอนเพียง 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อมาในปี 2545 ได้เปลี่ยน

ชื่อเป็น ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2550 – 2551 ส านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และสาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์    

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เป็น "มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่องการจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ข้อ 4 ให้จัดตั้งส่วนงานวิชาการ  

ตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย 13 คณะ 2 วิทยาลัย 

จงึมผีลใหส้ านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร” ตั้งแตว่ันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 

ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มี  ค าสั่งที่ 306/2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2553 เรื่อง แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาได้มีค าสั่งที่ 107/2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  

เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้มีค าสั่งที่ 349/2554 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 แต่งตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี

โครงสร้างการบริหารงานในคณะแบ่งเป็น 7 สาขาวิชา 1 ศูนย์ และ 1 ส านักงานเลขานุการ ปีการศึกษา 

2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 

หลักสูตร 6 สาขาวิชา ได้แก่ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และสาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ (4) 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต  



 
 

ปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาใหม่ ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

และสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาใหม่ 

ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่  

ปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาใหม่ ภายใต้ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์ราฟิก 

และมัลติมีเดีย 

ปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษาใหม่ โดยใช้ช่ือหลักสูตรว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สมัยใหม ่และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

ปีงบประมาณ 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนิสิตทั้งสิ้น จ านวน 

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

และมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 66 คน และมีจ านวนบุคลากรที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน  

รองศาสตราจารย์ 1 คน และอาจารย์ 56 คน ทั้งนี้คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 26 

คน ระดับปริญญาโท จ านวน 39 คน  ปริญญาตร ีจ านวน 1 คน 

ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2563) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนิสิตทั้งสิ้น 

จ านวน 1,116 คน มีจ านวนบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 89 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายบริการ จ านวน 23 คน  

และมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 66 คน และมีจ านวนบุคลากรที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน  

รองศาสตราจารย์ 1 คน อาจารย์ 51 คน และผูช่้วยสอน 2 คน ทั้งนีค้ณะฯ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก จ านวน 28 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 37 คน  ผูช่้วยสอน ปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ดังนี้ 

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

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

บริการวิชาการ 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 คิดเป็นร้อย

ละ 9.30 และงบประมาณการบริหารจัดการ จ านวน 792,862 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 19.98  

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

งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพนิสิต การพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ จ านวน 3,719,142 บาท 



 
 

คิดเป็นรอ้ยละ 95.41 งบประมาณท านุบ ารุงศลิปและวัฒนธรรม จ านวน 65,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.67 

และงบประมาณการบริหารจัดการ จ านวน 113,858 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 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) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 857,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 

9.53 4) กองทุนบริการวิชาการ จ านวน 356,500  บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96 5) กองทุนท านุบ ารุงศิลปและ

วัฒนธรรม จ านวน 132,550 บาท ร้อยละ 1.47 และ 6) กองทุนวิจัย จ านวน 500,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

5.56  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 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 คิดเป็นรอ้ยละ 1.20 

3) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 1,277,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.13 4) กองทุน

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

จ านวน 50,000 บาท รอ้ยละ 0.87  

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

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 

3,555,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.74 2) กองทุนกิจการนสิิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 517,000 บาท 

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

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

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 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) กองทุนบริการ

วิชาการ จ านวน 2,197,500 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 28.71 และ กองทุนท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม จ านวน 

25,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 

 

 



 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 5,321,000 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (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 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 4,349,000 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร) 

จ านวน 3,753,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.30 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิ ต) 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 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 5,020,500 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร) 

จ านวน 4,364,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.93 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 

431,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.58 3) กองทุนวิจัย จ านวน 150,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 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 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 6,352,417  บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร) 

จ านวน 5,252,417 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.68 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 

660,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.39 3) กองทุนวิจัย จ านวน 325,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.12 4) กองทุน

บริการวิชาการ จ านวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.10 และ กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.71 

 

 

 

 

 

 



 
 

  (2) หลักสูตรและบริการ 

  ด้านการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 9 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน 

7 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 77.78 ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 22.22 โดยมีรายชื่อ

หลักสูตร  

 1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม่ 



   
 

 (3) เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจ 

 ด้านการก าหนดเป้าหมายสู่ความส าเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดเป้าหมายของการ

ด าเนนิงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน  

1. ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดส าหรับ

วัดประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน  ดังตารางตอ่ไปนี ้

 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์   

 

 (1) วิสัยทัศน์ (Vision) 

       “ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่พร้อมใช้งาน สร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัลแห่งศตวรรษที่  21  ทั้ งระดับชาติ 

และนานาชาติ” 

 (2) พันธกิจ (Missions) 

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

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์

ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้

สถานศึกษาได้น าไปแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา กอปรกับ การก าหนด

นโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ชื่อเสียงในระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริม



   
 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมภบิาล มีระบบประกันคุณภาพ สามารถประเมินและตรวจสอบได้ 

เ พื่ อ ขั บ เ คลื่ อ น วิ สั ย ทั ศน์ ข อ งป ร ะ เ ทศ แล ะขอ งมห าวิ ท ย าลั ย ทั้ ง ด้ า นก า รพัฒน าแล ะก าร ศึ ก ษ า  

คณะ เทค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อ สาร  มหาวิ ทยาลั ยพะ เ ย า  จึ ง มุ่ ง เ น้ นที่ จ ะผลิ ตบุ คลากร  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถ

เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตในสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจัยและนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลไปใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจและสังคม และเพื่อเป็นรากฐานในการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ

ชุมชนและนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา “ICT NEXT” ที่พร้อมจะน าพาคณะฯเผชิญกับบริบทความท้า

ทายของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันและในอนาคต โดยก าหนดวิสัยทัศนไ์ว้ดังนี้ 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตรด์ังนี้  

1) ยุทธศาสตร ์“NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มศีักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที  

2) ยุทธศาสตร ์“NEXT Research” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ  

3) ยุทธศาสตร์ “NEXT Service” ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจแก่

ชุมชน  

4) ยุทธศาสตร ์“NEXT Culture” ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

5) ยุทธศาสตร ์“NEXT International” สร้างเสริมความเป็นสากลเพื่อสรา้งช่ือเสียงในระดับนานาชาติ  

6) ยุทธศาสตร์ “NEXT Management” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส่และสามารถ

ตรวจสอบได้



   
 

 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที 

  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 

ในทุกสาขาอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อมุ่งไปสู่  

การเป็นประเทศไทย 4.0 ดังนัน้จงึจ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคนที่มีความเช่ียวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับ

บุคลากรในสายวิชาชีพด้านไอซีที  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลร่วมกับกระบวนการท างาน

ในบุคลากรทุกสาขาอาชีพ โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้ 

 (2.1) เป้าประสงค์ 

1. ผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการปรับตัวทั้งภาครัฐและเอกชน และการเกิดของ

อุตสาหกรรมในอนาคต  

2. ผลิตบุคลากรที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21 สามารถด ารงตนในสังคมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “NEXT Research” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชน

และประเทศชาติ 

  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ตลอดจน

การพัฒนากระบวนการวิจัยและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนด้านงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพชีวติความเป็นอยู่ใหก้ับชุมชน สังคม 

และประเทศ  รวมถึงลดความเลื่อมล้ าของสังคม และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี

เป้าหมาย กลยุทธ์ และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ดังนี้ 

  (2.1) เป้าประสงค์ 

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

   2. การเป็นคลังความรู้แหง่เทคโนโลยีและดิจติอล 

   3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวติของชุมชนและสังคมให้ดขีึน้ 

 



   
 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “NEXT Service” ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีดิจทิัลไปใช้ในการพัฒนา

และสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชน 

 การบริการวิชาการแก่ชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจส าคัญที่ตอบสนองนโยบายการหลักของการ

เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นแหล่งบุคลากรและองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล จึงจ าเป็นที่จะต้องถ่ายทอดและส่งเสริมให้ชุมชนน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้พัฒนาและ

สร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

  (3.1) เป้าประสงค์ 

1) ชุมชนสามารถขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล 

 

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  “NEXT Culture” ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีเพื่อท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนพึงปฏิบัติ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสานให้เป็นมรดกสืบทอดไปยังรุ่นถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อ

ชุมชนได้ 

  (4.1) เป้าประสงค์ 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีไอซีที 

2. ส่งเสริมผลงานให้เกิดผลกระทบที่ดตี่อชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 

(5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “NEXT Internationalization” สร้างเสริมความเป็นสากลมุ่งสู่ความ

เป็นนานาชาติ 

  การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับความท้าทายต่อการพัฒนาคณะฯในศตวรรษที่ 21 ให้เท่า

ทันต่อการเคลื่อนย้ายในระบบการศึกษา ในตลาดแรงงาน เกิดเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ในระดั บ

นานาชาต ิ

  (5.1) เป้าประสงค์ 

 1. พัฒนาให้บุคลากรและนิสิตให้มีความเป็นสากล 

 2. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ 



   
 

 

(6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 “NEXT Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึด

หลักธรรมภิบาล 

การบริหารจัดองค์กรที่มปีระสิทธิภาพย่อมสามารถผลักดันการด าเนินงาน ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิผล 

ทั้งนีต้้องบริหารจัดการ ควบคุมดูแลโดยยึดหลักธรรมภบิาล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

  (6.1) เป้าประสงค์ 

1. บริหารงานเชิงรุกที่มปีระสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 

  2. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานและมุ่งสู่วิสัยทัศนเ์ดียวกัน 

 

(4) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 

2) เพื ่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย  ( Research University )  ผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมมีคุณภาพที่ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจใน

เชงิพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3) เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากล  

และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มชืี่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

6) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กรด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 



   
 

(5) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 66 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีต าแหน่ง

อาจารย์ จ านวน 51 คน ผู้ช่วยสอน 2 คน และผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ านวน 12 คน และรองศาสตราจารย์ 1 คน  

 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 23 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน 22 คน และลูกจา้งช่ัวคราว จ านวน 1 คน  



   
 

โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังน้ี   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งโครงสร้างภายในองค์กร ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับฝ่าย และระดับงาน โดยระดับฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและวางแผน 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และฝ่ายคุณภาพนิสิต โดยในแต่ละฝ่าย  

จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นงาน และภายใต้งานจะประกอบไปด้วยงานย่อยๆ ตามภาระหน้าที่ความรับผดิชอบของ

แตล่ะงาน ดังแผนภาพต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังน้ี   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็นคณะวิชาสังกัดของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2553 โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรก ากับดูแล 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพะเยามีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ส าหรับการบริหารงาน

ในระดับคณะจะมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีผู้บริหารระดับล าดับถัดไปคือ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

ประธานหลักสูตร หัวหนา้ส านักงาน และหัวหนา้งาน ตามล าดับ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

1.3 สภาวการณ์ขององค์การ 
 

 (1) สภาพด้านการแข่งขัน  

การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการแข่งขันกันอย่าง

รุนแรง ในประเทศไทยมีจ านวนสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ/ในสังกัด ทั้งของรัฐและเอกชน รวม 151 แห ง 

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, กรกฎาคม 2560) และมีสถาบันอุดมศกึษา จ านวน 27 แหง่ ที่มคีณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเปิดสอนหลักสูตรที่ เหมือนกับคณะ นอกจากนั้นยั งมี

สถาบันอุดมศึกษา อีกประมาณ 75 แห่ง  ที่เปิดสอนบางหลักสูตรด้านไอทีภายใต้คณะอื่นๆ ท าให้ผู้เรียนมี

ทางเลือกในการเรียนด้านไอทีในสถาบันการศึกษาต่างๆ มากขึ้น มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่างก็มีกลยุทธ์ในการ

แข่งขันรับนักศึกษาเข้าเรียน และเนื่องจากในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีอัตราการเกิดลดลง มีจ านวนผู้

อยู่ในวัยเรียนลดลง ท าให้จ านวนนิสติลดลงอย่างตอ่เนื่อง 

 

 (2) ปัจจัยภายใน  
 

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

1. มีศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

ชุมชน (CIDTEC) ที่มศีักยภาพในการแสวงหารายได้

จากภายนอก 

2. ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการแสวงหาแหล่งทุน

สนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกได้เงนิจ านวนเงนิค่อนข้างสูง สามารถ

กระจายงบประมาณ การวิจัยลงสู่บุคลากรของคณะ

และมีโครงการวิจัยที่หลากหลาย 

3. คณบดีเป็นผู้มศีักยภาพสูง รวมทั้งมทีีมผู้บริหารที่มี

ความมุง่มั่น และให้ความส าคัญต่อการบริหาร

จัดการคณะอย่างจริงจัง 

4. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการให้ค าปรึกษา

นิสติแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และมีกิจกรรมเสียง

สะท้อนจากนิสิตท าให้คณะทราบข้อมูล และปัญหา

จากนิสิต 

5. มีการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร และให้

รางวัลส าหรับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 

1. บุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงานค่อนข้างมากและมี

งบประมาณและการสนับสนุนให้บุคลากรสาย

สนับสนุนทุกคนได้ท างานวิจัยบนพืน้ฐานของงาน

ประจ ายังมขี้อจ ากัด จงึท าใหก้ารปฏิบัติงานยังมี

ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

2. มีงบประมาณที่ค่อนข้างจ ากัดส าหรับใช้ในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ทั้งในด้าน

การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และ

ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

3. บุคลากรในคณะยังขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

และยังขาดแรงสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนา

การศกึษาสู่สากล  

4. ไม่มคีวามชัดเจนเกี่ยวกับระบบและกลไกการ

สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการศกึษาต่อระดับ

ปริญญาเอก และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

5. มีขอ้จ ากัดในการสนับสนุนใหบุ้คลากรมีโอกาสเป็น

นักวิจัยรุ่นใหม่ อาทิ มีงบประมาณสนับสนุนการท า



   
 

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

6. นิสติสามารถเข้าถึงอาจารย์ได้ สามารถขอ

ค าปรึกษาจากอาจารย์ได้ทุกเรื่อง และมีการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้นิสติ

รับทราบได้อย่างทั่วถึงผ่านเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 

(Social network) รวมถึงนิสิตมคีวามกระตอืรือร้น

และมีความสนใจในการท ากิจกรรมของคณะ 

7. มีความพร้อมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

8. มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะ เพื่อ

สนับสนุนให้บุคลาสกรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนมโีอกาสท างานวิจัย 

9. มีการสนับสนุนศักยภาพของนสิิต อาทิ ภารกิจ

ภาษาอังกฤษ และสอดแทรกภาษาอังกฤษใน

เอกสารประกอบการสนอนในบางรายวิชา รวมถึงมี

การสรา้งเครือข่ายความรว่มมอืกับภาคเอกชนใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสัดสห

กิจศกึษา 

10. มีการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนสิิตที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน 

วิจัยค่อนขา้งนอ้ย ระบบและกลไกใสนับการวิจัยยัง

ไม่หรอืมีแต่ยังไม่มคีวามชัดเจน เชน่ ขาดระบบ

นักวิจัยพี่เลีย้งมาเป็นผูใ้ห้ค าแนะน าหรอืค าปรึกษาแก่

นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพสูงได้ 

6. มีจ านวนหอ้งปฏิบัติการ และอุปกรณ์ทาง

หอ้งปฏิบัติการที่ยังไม่เพียงพอ 

7. ไม่มคีวามชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางร่วมกัน

ภายในคณะในเรื่องการสอบมาตรฐานวิชาชีพของ

นิสติ 

8. หลักสูตรใหม ่(มคอ.2) ซึ่งมีไม่มกีารก าหนดรายวิชา

ที่ตอ้งเรียนก่อน (Pre-revisited) ซึ่งนิสติและศษิย์เก่า

เห็นว่าเป็นปัญหาต่อพืน้ฐานความรู ้ในการเรียนใน

รายวิชาต่อไป 

9. ไม่มรีะบบและกลไกที่สนับสนุนเลื่อนระดับความ

เชี่ยวชาญช านาญการของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

(3) ปัจจัยภายนอก  
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม/ผลกระทบ (Threats) 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการก้าวเข้าสู่สากลโดย

ก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งเน้นปฏิบัติภารกิจด้านการผลิต

บัณฑติมคีุณภาพ ได้มาตรฐานสากลสู่อาเซียน และ

พัฒนาองค์ความรู้สูชุ่มชนใหเ้ข้มแข็งและสังคมเป็น

สุข 

2. ความตอ้งการทางดา้นเทคโนโลยีของหนว่ยงานมาก

ขึน้ 

3. การเข้าสู่ AEC ท าให้มกีารพัฒนาด้าน IT มากขึ้น 

4. แหลง่ทุนทางดา้นการสนับสนุน IT มีมากขึ้น 

5. กระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกท าให้มี

การพัฒนาการศกึษาด้าน ICT อย่างรวดเร็ว 

6. สถานการณ์และการแข่งขันเพื่อพัฒนาองค์กรสู่

สากลเข้มข้นมากขึ้น หนว่ยงานหลายแห่งมงีบลงทุน

พัฒนาคุณภาพนิสิตให้มคีวามเป็นสากล หรอืการ

เข้าสู่ AEC และมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงกว่า 

โดยเฉพาะคณะวิชาด้านไอซีที ที่มกีารพัฒนา

ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้มีการแข่งขันสูงมากขึ้น 

1. ปัญหาทางการเมอืงท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่

ต่อเนื่อง 

2. การแขง่ขันทางด้านการศกึษาสูงและปัจจุบันมสีาขา

ด้าน IT มากขึ้นแต่ประชากรในวัยเรียนมนี้อย ท าให้

จ านวนนิสิตใหมล่ดลง 

3. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้ตอ้ง

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ

เนือ้หารายวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณป์ัจจุบัน

และอนาคต 

 

(4) บริบทเชิงกลยุทธ์ 

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เริ่มตน้ขึน้หลังจาก อธิการบดีแถลงวิสัยทัศน์และนโยบาย

การบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสภามหาวิทยาลัย จากนั้นอธิการบดีได้แถลงวิสัยทัศนแ์ละนโยบายต่อ คณบดี 

ผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยา และได้มีการจัดประชุมระดม

สมองเพื่อร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกัน โดยมีการวิเคราะห์ SWOT การก าหนดค่านิยมหลัก  

(Core value) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักของพนักงาน เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์

บัณฑติ ฯลฯ จากนั้นคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มกีารแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยการก าหนดตัวชี้วัด 

ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องตามกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้

มีการน าเสนอแผนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ จากนั้นได้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดแผน



   
 

ยุทธศาสตร์ไปยังคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การติดตาม

ประเมินผล และรายงานผลการด าเนนิงานต่อหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 (5) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินการ ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ด้านการจัดการเรียน

การสอน 

คณะฯมีคณะกรรมการวิชาการ เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต และมีกระบวนการควบคุมมาตราฐาน

ผา่นการจัดท า มคอ 2-7 ซึ่งมกีารทบทวนและปรับปรุงอยู่เป็นระยะโดยสาขาวิชา ใน

ด้านจ านวนผูเ้ข้าเรียน คณะฯได้มุง่เน้นการเผยแพรผ่ลงานของอาจารย์และนิสติให้ทั้ง

นักเรียนและผู้ปกครองทราบผา่นทางช่องทางต่าง ๆ และจัดความรว่มมอืกับ

ผูป้ระกอบการเพื่อส่งเสริมการมงีานท า 

ด้านวิจัย คณะฯมีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อก าหนดกลยุทธ์และส่งเสริมการ

วิจัยของคณะ มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ผ่านกระบวนการพี่เลีย้ง และส่งเสริม

การเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ด้านบริการวิชาการ คณะฯมีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อก าหนดกลยุทธ์และส่งเสริมการ

บริการวิชาการของคณะ มุง่เน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองชุมชน และจัด

หลักสูตรอบรมทั้งระยะสั้นและเป็นหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ใน

อนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ส่วนที่ 2 

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการคณะ 
 

2.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

  (1)  การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

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

และกลไก ดังนี ้

  (1.1) คณบดี แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2563-2567 ต่อบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  (1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

 (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

  (2.1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับคณะ (ผู้บริหารคณะ) ระดับส่วนงานวิชาการ ระดับ

ส่วนงานสนับสนุน และระดับบุคคล 

  (2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดย

การมอีงค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ และส่วนงานสนับสนุน 

 (3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ แผน

ยุทธศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

  (3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มี

การติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการ ที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐาน

และถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 

  (3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับการ

ประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารคณะ สาขาวิชา ส านักงาน

คณะ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล 



   
 

  (3.3) ด าเนนิการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งช้ี และตาม

รอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิง

ปริมาณและเชงิคุณภาพ 

  (3.4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

และจัดส่งต่อมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

ตามล าดับ 

  (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนองต่อ

การพัฒนาของคณะ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

บรรลุวิสัยทัศนข์องคณะ และของมหาวิทยาลัย 

  (5) น าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผล

การวิเคราะหไ์ปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

2.2 กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  
 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ปีงบประมาณละ 4 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 (1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2563 - 2566 นี้ ได้ก าหนดให้มี

การเชื่อมโยงตัวบ่งช้ีของแผน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จงึก าหนดให้มี

การตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 

 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจ าปี

งบประมาณ) 

   1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อ คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

และจัดส่งต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่ง 

กรมบัญชกีลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

   2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ คณบดี  

คณะกรรมการประจ าคณะฯ และจัดส่งต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่ง กรมบัญชีกลาง  

และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 



   
 

   3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อ คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ และจัดส่ง

ต่อมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ) 

   1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อ คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

และจัดส่งต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่งกรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

   2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ และจัดส่งต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่ง กรมบัญชีกลาง  

และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

   3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อ คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ และจัดส่ง

ต่อมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ) 

   1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมหาวิทยาลัย  

ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่งทุน  

และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน 

กันยายน) 
 

องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลการด า เนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 – 67 และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ พ.ศ. 2563 ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผล

การด าเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่

ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ราย 6 เดือน) 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 (ราย 12 เดือน) 

 



   
 

2.3 รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ราย 6 เดือน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

1.ผลิตบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพและมี

มาตรฐานดา้นไอซีที  

1.1 จ านวนผู้เรียนจาก

โรงเรียนในระบบ  

(มัธยมปลาย/ปวช)  

  

300 1.โครงการแนะแนว 

 

ปรับลดงบประมาณโครงการ และอยู่

ระหว่างพจิารณาปรับรูปแบบการด าเนนิ

โครงการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

COVID-19 แตเ่นื่องจากทางโรงเรียนต่างๆ 

ในเขตภาคเหนือตอนบน ยังคงต้องการให้

คณะจัดกจิกรรมในรูปแบบเดินสายแนะแนว

ไปตามโรงเรียนเหมอืนเดิม ทางผู้รับผิดชอบ

โครงการจึงขอพิจารณาให้รอบคอบก่อน 

โดยจะด าเนนิโครงการชว่งเดอืนกรกฎาคม 

– เดอืนสิงหาคม 2563 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2.โครงการ Comp camp ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสภาวการณ์ 

COVID-19 

ขออนุมัติยกเลิก

โครงการ 

1.2 ภาวะการมงีานท าของ

ผู้เรียน / ผลความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

 / ผลความพงึพอใจของผู้

เข้าอบรมหรือหนว่ยงานท่ีสง่

บุคลากรอบรม 

3.50 

 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิต

เพื่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

กลุ่มสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

ด าเนนิการกจิกรรมท่ี1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว 

จะปรับกิจกรรม 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ี

ยังไม่ได้ด าเนนิการ จะปรับกิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



   
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

คาดหวัง สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย 

ด าเนนิการกจิกรรมท่ี1 เรียบร้อยแล้ว จะ

ปรับกิจกรรม 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด าเนนิการกจิกรรมท่ี1 เรียบร้อยแล้ว ไม่

ปรับกิจกรรม 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง สาขาวิชาภูมิ

สารสนเทศศาสตร์ 

ด าเนนิโครงการเสร็จเรียบร้อย ด าเนนิการเสร็จแลว้ 

6.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

ด าเนนิการกจิกรรมท่ี1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

7.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแ์วร์ 

ด าเนนิการกจิกรรมท่ี1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



   
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

8.โครงการ Young ICT Camp คณะได้ด าเนินปรับปรุงการด าเนนิโครงการ 

เนื่องจาก ปัญหาไวรัส COVID-19 ท าให้

นสิิตไมส่ามารถเข้าเรียนในภาคเรียนท่ี 

1/2563 ที่มหาวทิยาลัย ได ้

ยังไม่ได้ด าเนนิการ 

9. โครงการกีฬา ICT Sports for 

Health 

คณะได้ด าเนินโครงการ ในระหวา่งวันท่ี 16-

21 ธันวาคม 2562 

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 

10.โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ คณะไดจ้ัดกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์ กิจกรรม

รับปริญญา ปีการศึกษา 2561 จัดใน

ระหว่างวันท่ี 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

11.โครงการปัจฉิมนเิทศนิสติ คณะไดจ้ัดกิจกรรม ให้ความรู้ทางสื่อ

ออนไลน์ เพจ WeLove_ICTUP  ในระหว่าง

วันท่ี 24-31 มนีาคม 2563 

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 

12.โครงการพัฒนานิสติเพื่อ

เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยและทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

คณะไดจ้ัดกิจกรรมในโครงการ ครัง้ท่ี 1  

ในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้ออบรม

การฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ (Creative 

Thinking) 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

13.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นสิิตให้มีทักษะทางวิชาการ 

คณะได้ด าเนินโครงการส่งนิสติเข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการ,การแขง่ขันดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

14.โครงการอบรมเตรียมความ

พร้อมนสิิตสหกิจศกึษา 

อยู่ระหว่างการด าเนนิงานตามแผน แตม่ี

การปรับแผนและรูปแบบการด าเนนิงานใน

บางส่วน เนื่องจากสภาวการณ ์COVID-19 

   อยู่ระหว่างด าเนินการ 



   
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

15.โครงการสร้างเครอืขา่ย

ความร่วมมอืการพัฒนา

คุณภาพนสิิตนักศกึษา 

คณะได้ด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืกับส่วนงานกิจการนักศกึษา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

ล าปาง ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 

16.โครงการเสียงสะทอ้นจาก

นสิิตคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

คณะไดจ้ัดกิจกรรมเสียงสะทอ้นจากนิสติ

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ครัง้ท่ี 1 จัดกิจกรรมในรูปแบบถามตอบใน

ห้องประชุมเมอืงพะเยา ในวันท่ี 24 ตุลาคม 

2562 และจัดกิจกรรมเสียงสะทอ้นจากนิสติ

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ครัง้ท่ี 2 จัดกิจกรรมในรูปแบบ Online  ใน

ระหว่างเดอืน มีนาคม-เมษายน 2563 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

17.โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ คณะได้ด าเนินปรับปรุงการด าเนนิโครงการ 

เนื่องจาก ปัญหาไวรัส COVID-19 ท าให้

นสิิตไมส่ามารถเข้าเรียนในภาคเรียนท่ี 

1/2563 ที่มหาวทิยาลัย ได ้

ยังไม่ได้ด าเนนิการ 

18.โครงการ Project day คณะได้ด าเนินโครงการ ในวันท่ี 22 ตุลาคม 

2562 

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 

19.กิจกรรมนเิทศนิสติฝึกงาน มกีารด าเนนิงานตามแผนเรียบร้อยแล้ว โดย

สาขาวิชาต่างๆ ได้ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ

และสัมภาษณก์ารฝกึงานจากนสิิต พี่เลีย้ง

ฝึกงาน และผู้ประกอบการ 

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 

20.กิจกรรมศึกษาดูงานของ

นสิิต 

อยู่ระหว่างการด าเนนิงานตามแผน แตช่ว่งท่ี

ผ่านมาบางสาขาวิชาได้ขออนุมัตนิ านสิิตไป

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



   
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

ศกึษาดูงานแต่ต้องยกเลิกไป เนือ่งจาก

สภาวการณ์ COVID-19 

1.3จ านวนนสิิตท่ีได้

มาตรฐานวชิาชีพด้านไอที 

 

100 

 

โครงการพัฒนาความรู้เพื่อ

สอบมาตรฐานวชิาชีพด้านไอซี

ที 

คณะได้ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานอาชพี 

ในวันท่ี 7-8 มีนาคม 2563 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

1.4หลักสูตรมมีาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 

100% โครงการตรวจติดตามและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ปรับลดงบประมาณโครงการ และอยู่

ระหว่างเตรียมรับนโยบายดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษา และเตรียมรับการตรวจ

ประเมิน ปีการศกึษา 2562 จาก

มหาวทิยาลัยพะเยา เพ่ือพจิารณาปรับ

รูปแบบการด าเนนิโครงการให้สอดคลอ้งกับ

สภาวการณ์ COVID-19 และนโยบายของ

มหาวทิยาลัย โดยคาดการณว์า่จะด าเนนิ

โครงการชว่งเดอืนมถิุนายน – เดอืน

สิงหาคม 2563 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

1.5พัฒนาหรอืปรับปรุง

หลักสูตรในระดับปริญญา

ให้ทันสมัย 

จ านวนหลักสูตรท่ีถูก

ปรับปรุง 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใหม ่, 

ปรับปรุงหลักสูตร 

อยู่ระหว่างการด าเนนิการตามขัน้ตอนของ

งานหลักสูตร กองบริการการศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ตามวงรอบการพัฒนา

หลักสูตรใหม ่และ/หรือ ปรับปรุงหลักสูตร 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

1.6โมดูลเสริมความเป็น

ผู้ประกอบการและนัก

นวัตกรรม 

1 กิจกรรมเสริมความเป็น

ผู้ประกอบการและนัก

นวัตกรรม 

ขออนุมัติด าเนนิโครงการเรียบร้อย 

 

 อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 



   
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

1.7จ านวนสื่อการสอน

ออนไลน์ (ICT@UP 

Channel) 

7 คลิป / ป ี โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียน การสอน และการ

ประเมินผล 

 

ปรับลดงบประมาณโครงการ และอยู่

ระหว่างพจิารณาปรับรูปแบบการด าเนนิ

โครงการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

COVID-19 และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยคาดการณว์า่จะด าเนินโครงการช่วง

เดอืนพฤษภาคม – เดอืนกรกฎาคม 2563 

อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 

1.8จ านวนอาจารย์ได้รับการ

รับรองมาตรฐานวชิาชีพ

ด้านไอซีทีในระดับสากล  

 2 

Certificates 

โครงการพัฒนาความรู้เพื่อ

สอบมาตรฐานวชิาชีพด้านไอซี

ที 

คณะได้ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานอาชพี 

ในวันท่ี 7-8 มีนาคม 2563 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

1.9ทุกหลักสูตรผ่าน

องคป์ระกอบท่ี 1 สกอ. 

100% โครงการตรวจติดตามและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ปรับลดงบประมาณโครงการ และอยู่

ระหว่างเตรียมรับนโยบายดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษา และเตรียมรับการตรวจ

ประเมิน ปีการศกึษา 2562 จาก

มหาวทิยาลัยพะเยา เพ่ือพจิารณาปรับ

รูปแบบการด าเนนิโครงการให้สอดคลอ้งกับ

สภาวการณ์ COVID-19 และนโยบายของ

มหาวทิยาลัย โดยคาดการณว์า่จะด าเนนิ

โครงการชว่งเดอืนมถิุนายน – เดอืน

สิงหาคม 2563 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

1.10 หลักสูตรท่ีมีผล

ประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยู่ในระดับท่ี

พัฒนาขึ้น 

100% โครงการตรวจติดตามและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ปรับลดงบประมาณโครงการ และอยู่

ระหว่างเตรียมรับนโยบายดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษา และเตรียมรับการตรวจ

ประเมิน ปีการศกึษา 2562 จาก

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



   
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

มหาวทิยาลัยพะเยา เพ่ือพจิารณาปรับ

รูปแบบการด าเนนิโครงการให้สอดคลอ้งกับ

สภาวการณ์ COVID-19 และนโยบายของ

มหาวทิยาลัย โดยคาดการณว์า่จะด าเนนิ

โครงการชว่งเดอืนมถิุนายน – เดอืน

สิงหาคม 2563 

2. ผลิตบุคลากรท่ีมี

ทักษะในการเรียนรู้

แห่งศตวรรษท่ี 21 

ภาวะการมงีานท าของ

ผู้เรียน / ผลความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

3.5 โครงการพัฒนานิสติเพื่อเป็น

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม 

อัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย

และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

คณะไดจ้ัดกิจกรรมในโครงการ ครัง้ท่ี 1 ใน

วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในหวัข้ออบรม

การฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ (Creative 

Thinking) 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

โครงการปฐมนิเทศนิสติ สหกิจ/

ฝึกงาน 

อยู่ระหว่างการด าเนนิงานตามแผน แตม่ี

การปรับแผนและรูปแบบการด าเนนิงานใน

บางส่วน เนื่องจากสภาวการณ ์COVID-19 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 

 

 

 

 

 



   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “NEXT Research” พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

1. งานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1. จ านวนงบประมาณ

สนับสนุนงานวจิัยและ

นวัตกรรมตอ่คนต่อปี 

≥63,000 

 

 

 

 

 

 

1. ระบบสารสนเทศในการบริหาร

จัดการโครงการวิจัยคณะ  

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการงานวจิัยและ

นวัตกรรม 

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 

2. โครงการพี่เลีย้งนักวิจัย 

(Mentorship) หนา้ใหม ่

สนับสนุนนักวจิัยท้ังสายวชิาการและสาย

สนับสนุนท่ีไม่มผีลงานวจิัยเผยแพร่หรือมผีลงาน

ออกมาน้อยกวา่ที่คาดหวังไว ้ใหม้ผีลงานวจิัย

เพื่อเผยแพร่มากขึ้น 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

3. ทุนสนับสนุนการวจิัยคณะ  สนับสนุนให้ทุนนักวิจัยท้ังสายวชิาการและสาย

สนับสนุนในการด าเนินการวจิัยตามท่ีคณะและ

มหาวทิยาลัยตอ้งการ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

4. กิจกรรมสง่เสริมการหาทุน

สนับสนุนการวจิัย  

ประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมการขอทุนและการ

เขียนขอข้อเสนอจากแหล่งทุนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับทางงานวิจัยในสาขา 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2. จ านวนนักวจิัยท่ีได้รับ

การจัดสรรทุนวจิัยและ

พัฒนา 

12 

 

1. ทุนสนับสนุนการวจิัยคณะ สนับสนุนทุนนักวิจัยท้ังสายวชิาการและสาย

สนับสนุนในการด าเนินการวจิัย 

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 

2. กิจกรรมสง่เสริมการหาทุน

สนับสนุนการวจิัย 

ประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมการขอทุนและการ

เขียนขอข้อเสนอจากแหล่งทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับทางงานวิจัยในสาขา 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



   
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

3. จ านวนกลุ่มวิจัยท้ัง

ภายในและภายนอก 

2 

 

1. โครงการจัดตั้งหนว่ยวจิัยเพื่อ

การพัฒนางานวจิัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ  

สร้างกลุ่มหรือหนว่ยวจิัยเพื่อสนับสนุนงานวจิัย 

งานนวัตกรรม และงานบริการวิชาการ ภายใน

คณะ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2. โครงการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้และสรา้งเครือข่ายของ

หนว่ยวจิัย  

สนับสนุนหนว่ยวจิัยในการสร้างเครอืขา่ยวจิัยท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

4. จ านวนผลงานวจิัย

บูรณาการกับการเรียน

การสอน 

1 1. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประยุกตว์ชิาการในคณะเพ่ือสนบัสนุนการ

พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นท่ีจงัหวัดพะเยา 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

5. จ านวนงานตพีมิพใ์น

วารสารระดับชาติและ

นานาชาต ิ

15 1. โครงการการสง่เสริมและ

พัฒนาบทความวิจัยเพื่อการ

ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  

ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวจิัยในระดับวารสาร

นานาชาติเพื่อการเพิ่มอันดับของมหาวทิยาลัยใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2. กองทุนสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

ส่งเสริมทุนสนับสนุนพเิศษในการพัฒนา

ผลงานวจิัยและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

3. โครงการประชุมวิชาการ ECTI 

DAMT&NCON  

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัของบุคลากรใน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 

2. งานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ี

1. จ านวนงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีน าไปใช้

3 1. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีประโชน์ต่อการ

พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นท่ี 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



   
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

ขับเคลื่อนคุณภาพ

ชวีติของชุมชนและ

สังคม 

ประโยชนเ์พื่อชุมชนและ

สังคม 

2. งานวจิัยและนวัตกรรมท่ี

น าไปใชป้ระโยชนเ์พื่อชุมชนและ

สังคม 

น าผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีได้จากการวิจัย 

กลับสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “NEXT Service” ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีดจิิทัลไปใช้ในการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

1. ขับเคลื่อนท้ัง

เศรษฐกิจและสังคม

ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

1. จ านวนงานบริการ

วชิาการต่อชุมชน 

4 1. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีประโชน์ต่อการ

พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นท่ี 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2. โครงการบริการวิชาการ

หนว่ยวจิัยและคลินิกเทคโนโลยี 

จัดตั้งกลุม่จัดตัง้ในการสนับสนนุการเป็นศูนย์ให้

ความรู้ เทคนิค และจดัอบรมตา่ง เพื่อสนับสนุน

งานวจิัยและนวัตกรรมของคณะ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2. จัดตั้งหนว่ยวจิัย

นวัตกรรมดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 1. โครงการจัดตั้งหนว่ยวจิัยเพื่อ

การพัฒนางานวจิัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

สร้างกลุ่มหรือหนว่ยวจิัยเพื่อสนับสนุนงานวจิัย 

งานนวัตกรรม และงานบริการวิชาการ ภายใน

คณะ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

3. จ านวนทุนบริการ

วชิาการจากแหลง่ทุน

ภายนอก 

4 1. โครงการจัดตั้งหนว่ยวจิัยเพื่อ

การพัฒนางานวจิัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

สร้างกลุ่มหรือหนว่ยวจิัยเพื่อสนับสนุนงานวจิัย 

งานนวัตกรรม และงานบริการวิชาการ ภายใน

คณะ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 

 

 

 

 



   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  “NEXT Culture” ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีเพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

1.อนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบ

สาน สรา้งสรรค์ 

ส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรมดว้ย 

ICT 

 

1.จ านวนกิจกรรมและ

โครงการด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

≥3.50 1.โครงการท าบุญคณะ  คณะได้ด าเนินปรับปรุงการด าเนนิโครงการ 

เนื่องจาก ปัญหาไวรัส COVID-19 ท าให้นิสติไม่

สามารถเข้าเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2563 ที่

มหาวทิยาลัย ได ้

ยังไม่ได้ด าเนนิการ 

2.โครงการไหวค้ร ู คณะได้ด าเนินปรับปรุงการด าเนนิโครงการ 

เนื่องจาก ปัญหาไวรัส COVID-19 ท าให้นิสติไม่

สามารถเข้าเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2563 ที่

มหาวทิยาลัย ได ้

ยังไม่ได้ด าเนนิการ 

2.ส่งเสริมผลงานให้

เกิดผลกระทบท่ีดตีอ่

ชุมชน 
 

1.จ านวนงานวจิัยและ

บริการวิชาการเพื่อการ 

อนุรักษ ์ฟื้นฟู 

ศลิปวัฒนธรรม 

2 1.ทุนสนับสนุนการวจิัยคณะ  สนับสนุนทุนนักวิจัยท้ังสายวชิาการและสาย

สนับสนุนในการด าเนินการวจิัย 

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “NEXT Internationalization” สร้างเสริมความเป็นสากลมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

1.พัฒนาให้บุคลากร

และนสิิตให้มีความ

เป็นสากล 
 

1.เครอืขา่ยกับสถาบันใน

ตา่งประเทศ 

- 1.โครงการ International Networking 

(จ านวน MOU) 

- - 

2.นสิิตและบุคลากรท่ีมี

การเคลื่อนย้ายและ

แลกเปลี่ยนท้ัง inbound 

และ outbound 

- 2.โครงการ International Awareness 

and Mobility (จ านวนผู้เข้าร่วม) 

- - 

3.หลักสูตรความร่วมมอื

กับสถาบันในตา่งประเทศ 
 

- 3.โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิ

(จ านวนหลักสูตร) 

- - 

4.จ านวนงานประชุม

วชิาการระดับนานาชาตท่ีิ

ร่วมเป็นเจ้าภาพ 

1 4.โครงการประชุมวิชาการ ECTI 

DAMT&NCON  

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัของ

บุคลากรในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิ

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “NEXT Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

1. บริหารงานเชงิรุก

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได้ 

1. ใชร้ะบบสารสนเทศใน

การบริหารงานตามท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด (ผล

ประเมินความพงึพอใจใน

การให้บริการของส่วน

งาน) 

≥4.00 1. น าระบบ Smart University เข้า

มาใชใ้นการบริหารคณะ (ร้อยละ

ของการน างานระบบสารสนเทศ 

Smart University เข้ามาในการ

บริหารงานตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด) 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารได้ด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการน า

ระบบสารสนเทศในการบริหารงาน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เช่น ระบบ 

E-Budget ในการบริหารจัดการ

โครงการตา่งๆ ระบบ UP E-

Document ในการจัดการงานสาร

บรรณ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2. บุคลากรสายสนับสนุน

ทุกคนมี Job Description 

และคู่มอืปฏบัิตงิาน 

(ร้อยละบุคลากรสาย

สนับสนุนบุคลากรสาย

สนับสนุนทุกคนมี Job 

Description และคู่มอื

ปฏบัิตงิาน)  

100% 1.พัฒนาและปรับปรุง Job 

Description, Work Flow และคู่มอื

ปฏบัิตงิาน (ร้อยละบุคลากรสาย

สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน

ทุกคนมี Job Description และคูม่อื

ปฏบัิตงิาน) 

สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนทุก

คนม ีJob Description และคู่มอื

ปฏบัิตงิาน โดยส่งตัวแทนบุคลากรสาย

สนับสนุนเข้ารับการอบรมการจัดท า

คู่มอืการปฏบัิตงิาน แล้วจัดกจิกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกับบุคลากรสาย

สนับสนุนภายในคณะ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



   
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

3 มกีารยกย่องเชดิชู 

เกียรตบุิคลากรตน้แบบ

ด้านต่าง ๆ (จัดกิจกรรม

เชดิชู บุคลากรตน้แบบ

ด้านต่างๆ) 

ม ี 1.โครงการบุคลากรตน้แบบ 

 

คณะจัดท าเกณฑก์ารพจิารณา

บุคลากรตน้แบบด้านต่างๆ  

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 4 เข้ารองรับการประเมิน 

EdPEx ตามก าหนดของ

มหาวทิยาลัย 

ม ี 1 กิจกรรมสนับสนุนการเตรียม

ความพร้อมรับการประเมินตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพ EdPEx  

เป็นคณะน ารอ่งในการเตรียมพร้อมเข้า

รองรับการประเมิน EdPEx  

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณภาพ

การบริหารจัดการ 

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 

5. ผลการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิ 

งานของหนว่ยงานภาค 

รัฐ (Integrity & 

Transparency 

Assessment: ITA)  

≥ 85 1 กิจกรรมสนับสนุนการเตรียม

ความพร้อมรับการประเมินตาม

เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ 

คณะด าเนนิการรวบรวมขอ้มูลเพื่อ

แสดงในระบบสารสนเทศด้านการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิ งานของหนว่ยงานภาค รัฐ 

(Integrity & Transparency 

Assessment: ITA)  

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2. บุคลากรมี

ประสิทธิภาพในการ

ท างานและมุ่งสู่

วสิัยทัศน์เดียวกัน 

1. มโีครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้าน

ตา่ง ๆ (ร้อยละบุคลากร

สายวชิาการและสาย

≥ 70 1 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานสายวชิาการ (ร้อยละ

บุคลากรสายวชิาการและสาย

สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา) 

ตดิตามผลการพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการตามแผน Personal 

Development Plan 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



   
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

สนับสนุนท่ีได้รับการ

พัฒนาตามแผน Personal 

Development Plan) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานสายบริการ (ร้อยละ

บุคลากรสายวชิาการและสาย

สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา) 

ตดิตามผลการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนตามแผน Personal 

Development Plan 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

3. โครงการบุคลากรตน้แบบ คณะจัดท าเกณฑก์ารพจิารณา

บุคลากรตน้แบบด้านต่างๆ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 2 มกีารพัฒนาการ

สื่อสารองคก์ร  

- ผลการประเมินการ

รับรู้ขา่วสารองค์กร 

- ผลประเมินชอ่ง

ทางการสื่อสารข่าวสาร

องคก์ร 

- มแีผนและขั้นตอนใน

การสื่อสารองคก์ร 

 

 

≥3.50 

 

ม ี

 

           ม ี

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะ 

เชน่ จัดท าวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์

ตา่งๆ   

คณะด าเนนิการจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ขา่วสารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ โปสเตอร์  

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2. โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าแผน

กลยุทธ์ของคณะ 

คณะวางแผนการด าเนินการจัดท าแผน

กลยุทธ์ของคณะ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

3.โครงการจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาองค์กร (ICT KM) 

คณะได้ด าเนินการจัดกิจกรรมไปแลว้ 

1 ครัง้ คือ กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครัง้ท่ี 1 ในหัวข้อ “Outcome-Based 

Education (OBE) ส าหรับผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร” เมื่อวันศุกรท่ี์ 20 ธันวาคม 

2562 มรีะดับความส าเร็จในการจัด

กิจกรรม อยู่ท่ี 3.92 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



   
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จแลว้/

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 2563 

3. มสีภาพแวดลอ้มการ

ท างานที่เหมาะสม 

(ร้อยละความพงึพอใจ

โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสภาพแวดล้อม

การท างานที่เหมาะสม)  

 

≥3.50 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ

ท้ังภายในและนอกอาคาร (ร้อยละ

ความพงึพอใจโครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานท่ี

เหมาะสม)  

คณะได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณสนามหญ้ากลางอาคาร จัดท า

ประตูเชื่อมตอ่หอ้งส านักงานคณะ  

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2 โครงการ Green Office (ร้อยละ

การลดการใชก้ระดาษ) 

คณะไดก้ าหนดแผนการเตรียมความ

พร้อมในการเข้ารับประเมิน Green 

Office จากกรมสง่เสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้ม   

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (ราย 6 เดือน) ของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 



   
 

2.4 รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ราย 6 เดือน) 

 
 

 

 

 



   
 

2.5 รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดส าคัญ Super KPI ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ราย 6 เดือน)  

      (รายงานโดยใช้ File 1.1 Template Super KPI คณบดี) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super KPI คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1.2 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree programe) ที่มคีวามรว่มมอืกับ

หนว่ยงาน หรอืองค์กรวิชาชีพ 

1 

1.2.3 จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น 1 

1.3.2 จ านวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 2 

1.3.4 ร้อยละของนิสติที่สอบผ่านการทดสอบสมรรถนะดิจทิัล ในระดับที่จ าเป็น ในปีแรกยังไม่มกีารจัดสอบ เป็นการ

ด าเนนิการเตรียมความพร้อมศูนย์ทดสอบโดย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

1.3.5 จ านวนหลักสูตรที่นสิิตได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ และนักน

วัตกรอย่างเข้มข้น  

1 

1.3.5 จ านวน Module ที่สรา้งแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และนักนวัตกร

อย่างเข้มข้น  

1 

1.6.1 จ านวนคณะที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการ EdPEx 200 1 

1.7.2 พัฒนาคุณภาพชีวตินิสติ (Wellness and Happiness) ด าเนนิโครงการผ่าน 19 หนว่ยงาน 

1.7.2 จ านวนนิสิตที่มาขอรับการช่วยเหลอืด้านสุขภาพจติ ด าเนนิโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต 

2.1.1 จ านวนผลงานการตพีิมพ์ในวารสารนานาชาติ ต่อปี 15 

4.3.1 ผูป้ระกอบธุรกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural Enterprise & 

Entreprenuer) 

1 

4.2.2 กิจกรรมหรอืโครงการที่สง่เสริมความเป็นไทย เชน่ ศิลปะ ดนตรีนาฎศลิป์ 

ประเพณีท้องถิ่น (Thainess) 

1 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super KPI คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ สอบผา่น CEFR ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

บริหารจัดการการสอบโดยงานวิเทศสัมพันธ์ 

5.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน สอบผ่าน CEFR ระดับ A2 Elementary บริหารจัดการการสอบโดยงานวิเทศสัมพันธ์ 

5.2.4 การจัดประชุมนานาชาติ (จัดโดยหนว่ยงาน 100% หรอืร่วมกับหนว่ยงาน

ในต่างประเทศ) 

1 

6 ผลการประเมิน Green office ด าเนนิการร่วมกับมหาวิทยาลัย 



   
 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนพัฒนายุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  

ดาวนโ์หลดได้จากเว็บไซต์กองแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


