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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  

 

นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

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

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่ นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  

และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ  พ .ศ . 2561 ได้ก าหนดคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย  

เพื่อให้สถานศึกษาได้น าไปแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา กอปร

กับ การก าหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและ

นวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับ

องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล มีระบบ

ประกันคุณภาพ สามารถประเมินและตรวจสอบได้ 

เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของประเทศและของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการพัฒนาและการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลา กร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

สามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตในสังคม 

พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจัยและนวัตกรรม การน าเทคโนโลยี  

ด้านดิจิทัลไปใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อเป็นรากฐานในการด ารงชีวิตในยุค

ดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

“ICT NEXT” ที่พร้อมจะน าพาคณะฯเผชิญกับบริบทความท้าทายของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน 

และในอนาคต โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ดังนี ้

 



ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังน้ี  

1) ยุทธศาสตร์ “NEXT Learning” การผลิตและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง

โอกาสทางการแข่งขัน 

2) ยุทธศาสตร์ “NEXT Research and Innovation” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน

ชุมชนและประเทศชาติ  

3) ยุทธศาสตร์ “NEXT Service” ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการสร้างเศรษฐกิจแก่

ชุมชนและประเทศ  

4) ยุทธศาสตร์ “NEXT Culture” ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5) ยุทธศาสตร ์“NEXT International” สรา้งเสริมความเป็นสากลมุ่งสูค่วามเป็นนานาชาติ  

6) ยุทธศาสตร ์“NEXT Management” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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3.2 แผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา  

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน 

 

เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) ผลิตบุคลากรท่ีมีศักยภาพและมีมาตรฐานดา้นไอซีที 

2) ผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะในการเรียนรู้แหง่ศตวรรษท่ี 21  

 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) ให้โอกาส สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ 

2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทันสมัย ตอบสนองตอ่ความต้องการการพัฒนาก าลังคนดา้นดิจทัิล 

3) การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ OBE และ Life-long learning 

4) พัฒนาอาจารย์มอือาชพี UP-PSF 

5) ใชร้ะบบประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
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ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ผลลพัธ ์
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1) ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ

พัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

เพื่อสร้างโอกาส

ทางการแข่งขัน 

1) ให้โอกาส สนับสนุน 

การศึกษาและการ

เรียนรู้ (ผู้เรียน) 

1.1 จ านวนผู้เรียนจากโรงเรียนใน

ระบบ (มัธยมปลาย/ปวช) 

คน 300 382 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2 จ านวนผู้เรียนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน (10% ของ 

มหาวทิยาลัย) 

คน 10 7 70 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

1.3 บัณฑิตมสีมรรถนะตรงตาม

ความตอ้งการของผูใ้ช ้

ร้อยละของ

คะแนนความพงึ

พอใจของผู้ใช้

บัณฑิตตั้งแต ่4 

คะแนนขึน้ไปจาก 

5 คะแนน 

70 4.34 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

1.4 จ านวนโครงงานนสิิตท่ีได้

น าไปใชป้ระโยชน์ 

อัตราส่วน

ระหว่างจ านวน

โครงงงานต่อ

จ านวนนิสิตชั้นปี

ที่ 4 

1:20 17 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ผลลพัธ ์
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  1.5 จ านวนศูนยพ์ัฒนาและทดสอบ

สมรรถนะด้านดจิิทัล  

(ร่วมกับมหาวทิยาลัย) 

ศูนย ์ ม ี ม ี 100 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

2) พัฒนาและปรับปรุง

หลั กสู ต ร ทันสมั ย 

ตอบสนองต่อความ

ต้องการการพัฒนา

ก าลังคนด้านดิจิทัล 

(หลักสูตร) 

2.1 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบของ CWIE  

หลักสูตร - 1 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-

degree) เพื่อพัฒนาก าลังคนดา้น

ไอซีที Reskill / Upskill (10% ของ

มหาวทิยาลัย) 

หลักสูตร 1 3 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

2.3 โมดูลเสริมความเป็น

ผู้ประกอบการและนักนวัตกรรม 

โมดูล 4 8 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

2.4 จ านวนนสิิตท่ีเข้าสหกิจศึกษา ร้อยละของ

นิสิตชั้นปีที่ 4 
20 30 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

3) การจัดการเรียนการ

สอนท่ีมุ่ ง เน้น OBE 

แ ล ะ  Life-long 

learning (การเ รียน

การสอน) 

3.1  รายวชิาจัดการเรียนการสอนเน้นร่วมมือ

กับผู้ประกอบการ (หลักสูตร CWIE มรีายวิชา

อย่างน้อย 3 วิชานอกเหนือจากสหกจิที่เน้น

ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ, ยังไมนั่บ SE 

ที่เป็นอยู่แล้ว) 

รายวชิา - 7 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ผลลพัธ ์
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 4) พัฒนาอาจารย์มือ

อ า ชี พ  UP-PSF 

(อาจารย์พันธ์ุใหม่) 

4.1 อาจารย์ได้รับการประเมิน

มาตรฐานการสอน UP-PSF  

ระดับ 2 (มหาวทิยาลัย : ร้อยละ

ของอาจารย์ UP-PSF ระดับ 3) 

ร้อยละ 10 - 0 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2 อาจารย์ได้รับการรับรอง

มาตรฐานวชิาชีพด้านไอซีทีในระดับ

สากล 

จ านวน 

Certificates 

 2 

Certificates 

3 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

ผ่านเกณฑ์ 100% 

ร้อยละของ

อาจารย์ 

100 100 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

5) ใ ช้ ร ะ บ บ ป ร ะ กั น

คุณภาพหลักสูตร

เป็นเคร่ืองมือในการ

พั ฒ น า  ( ป ร ะ กั น

คุณภาพ) 

5.1 หลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 

สกอ. 

ร้อยละของ

หลักสูตร 

100 100 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

5.2 หลักสูตรมมีาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 100% 

ร้อยละของ

หลักสูตร 

100 100 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ 

 

เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) งานวจิัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

2) งานวจิัยและนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 

 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม 

2) พัฒนาคุณภาพงานวจิัยและนวัตกรรม 
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ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ผลลพัธ ์
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

2) พัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อ

ขับเคลื่อนชุมชน

และประเทศชาติ 

1) พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านวิจัย

และนวัตกรรม 

1.1 ค่าเฉลี่ยจ านวนงบประมาณสนับสนุน

งานวิจัยและนวัตกรรมต่อคนต่อปี (>= 

65,000 หรือ ไม่น้อยกว่าปีก่อน) 

งบประมาณ 65,000 50,500 77.69 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม 

1.2 จ านวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่ลดลง  

นักวิจัยหน้าใหม่ หมายถงึ ผู้ที่ไม่เคยไดรั้บ

งบประมาณวิจัยด้วยตนเองและไมเ่คยมีชื่อ

เป็นชื่อแรกในการน าเสนอผลงาน 

คน 5 6 100 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม 

2) พัฒนาคุณภาพ

งานวจิัยและ

นวัตกรรม 

 

2.1 จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้

ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม  

(เช่น TM, iTAP, UPSP, UPBI) 

ผลงาน 2 3 100 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม 

2.2 จ านวนงานตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ

และนานาชาติ  

ผลงาน 10 48 100 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และนวัตกรรม 

2.3 จ านวนงานตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ  
ผลงาน 20 53 100 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม 

2.4 จ านวนหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit 

of Excellence) 
ผลงาน 1 3 100 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการน าเทคโนโลยดีิจิทัลใช้ในการสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนและประเทศ 

 

เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) ขับเคลื่อนท้ังเศรษฐกิจและสังคมดว้ยเทคโนโลยดีิจิทัล 

 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) บูรณาการองคค์วามรู้มุ่งสูก่ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

2) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 

 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ผลลพัธ ์
ร้อยละ

ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

3) ส่งเสริมการน า

เทคโนโลยดีิจิทัลใช้

ในการสร้าง

เศรษฐกิจแก่ชุมชน

และประเทศ 

1) บูรณาการองคค์วามรู้มุ่งสู่

การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชน 

1.1 งานบริการวิชาการตอ่ชุมชน  

(1 คณะ 1 โมเดล) ผลงาน 
1 1 100 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

2) ส่งเสริมการสร้างรายได้

จากวิจัย นวัตกรรมและ

บริการวิขาการ 

2.1 1 Department / 1 Digital 

Product or Service 
ผลิตภัณฑ ์/ 

บริการ 

1 1 100 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) อนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบสาน สรา้งสรรค์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 

2) นสิิตและบุคลากรตระหนักและรับรู้ปลูกฝังความเป็นไทย 

 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) ส่งเสริมให้นิสติและบุคลากรพฒันา ชิ้นงาน/ผลงาน เพื่ออนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบสาน สรา้งสรรค์ ส่งเสริม องค์ความรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิ่นให้

สามารถเผยแพร่สูส่ังคมได ้

2) ส่งเสริมให้นิสติและบุคลากร ไดส้บืสานประเพณี ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

4) ส่งเสรมิการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1) สง่เสรมิให้นสิิตและบคุลากรพัฒนา 

ชิน้งาน/ผลงาน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สบื

สาน สรา้งสรรค์ ส่งเสรมิ องคค์วามรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา

ท้องถิ่นให้สามารถเผยแพร่สู่สังคมได้ 

1.1 จ านวน ชิน้งาน/ผลงาน ของนิสิต 

และบุคลากร ที่ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ด้วย ICT ที่ท าการเผยแพร่ 

จ านวนชิ้นงาน/

ผลงาน 

2 3 100 รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

2) ส่งเสริมให้นสิิตและบุคลากร ได้สืบสาน

ประ เพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

2.1 ระดับความตระหนักและรับรูป้ลกูฝัง

ความเป็นไทยของนิสิตและบุคลากร  

ระดับความตระหนัก

และรับรู้ความเป็น

ไทย(ร้อยละ) 

70 

 

71 100 รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมความเป็นสากลมุง่สู่ความเป็นนานาชาติ 

 

เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) พัฒนาให้บุคลากรและนสิิตให้มีความเป็นสากล 

2) สร้างการยอมรับของคณะในระดับนานาชาติ 

 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1)  พัฒนาบุคลากรและนิสิตมุง่สู่ความเป็นสากล 

2)  พัฒนาความรว่มมือระดับนานาชาติ 

 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ผลลพัธ ์
ร้อยละ

ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

5) สร้างเสริมความ

เป็นสากลมุ่งสู่ความ

เป็นนานาชาติ 

 

1) พัฒนาบุคลากรและนสิิตมุง่

สู่ความเป็น สากล 

1.1 จ านวนนสิิตระดับช้ันปีท่ี 4 ท่ีได้รับ

มาตรฐานวชิาชีพด้านไอทีในระดับ

สากล 

ร้อยละ 30 90 100 รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

1.2 จ านวนวชิาท่ีมีการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ในการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร 10 10 100 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 6 บริหารงานอย่างมปีระสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

  

เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. บริหารงานเชงิรุกที่มปีระสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 

2. บุคลากรมปีระสิทธิภาพในการท างานและมุ่งสูว่สิัยทัศน์เดียวกัน 

  

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. พัฒนาเอกสารความรับผิดชอบในต าแหนง่งาน (Job description) อยา่งเป็นรูปธรรม มีระบบและขั้นตอนการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน  

2. มุง่สู่การรับการประเมินตามกรอบ EdPEx ในระดับคณะ  

3. ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารและชอ่งทางในการสื่อสาร 

4. สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กร 

5. จัดท าและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท่ีพึงประสงค์ในต าแหนง่งาน 

6. ส่งเสริมการยกย่องและเชดิชูเกียรติ 

7. สร้างสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการปฏบัิตงิานให้เหมาะสม 
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ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ผลลพัธ ์
ร้อยละ

ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

6) บริหารงานอย่าง

มปีระสิทธิภาพโดย

ยดึหลักธรรมาภิ

บาล 

1) พัฒนาเอกสารความรับผดิชอบใน

ต าแหนง่งาน (Job description) อย่างเป็น

รูปธรรม มีระบบและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

6.1 มเีอกสารความรับผิดชอบ 

 ในต าแหนง่งาน (Job 

description)  

ม/ีไมม่ี ม ี ม ี 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

2) มุ่งสู่การรับการประเมินตามกรอบ 

EdPEx ในระดับคณะ  

6.2 เข้ารองรับการ ประเมิน 

EdPEx  

ตามก าหนดของ มหาวิทยาลัย 

ม/ีไมม่ี ม ี ม ี 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3) ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารและ

ช่องทางในการสื่อสาร 

6.3 การประเมินประสิทธิภาพ

ชอ่งทางการสื่อสาร 

ร้อยละ 80 83 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

4) สรา้งวัฒนธรรมการสื่อสารในองคก์ร 6.4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ในองค์กร 

ร้อยละการ

รับรูข้่าวสาร

ภายในคณะ 

50 82.9 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

5) จัดท าและพฒันาสมรรถนะของ

บุคลากรที่พงึประสงค์ในต าแหน่งงาน 

6.5 ประสิทธิภาพคู่มอืการ

ปฏบัิตงิาน (flow งาน) 

ร้อยละจาก

การบริหาร

จัดการ 

80 80 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ค่าเปา้หมาย ผลลพัธ ์
ร้อยละ

ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 6) ส่งเสรมิการยกย่องและเชดิชูเกียรติ 6.6 จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ

รางวัล 

คน >= 5 8 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

7) สรา้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน

การปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

6.7 ได้รับรางวัลจากการ

ประเมินส านักงานสีเขียว (Green 

Office)  

ม/ีไมม่ี ม ี ม ี

(เหรียญเงิน) 
100  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

8) สรา้งความเข้มแขง็เครือข่ายศิษย์เก่า

ของคณะ 

6.8 กิจกรรมเครอืขา่ยศิษยเ์ก่า

ในระดับคณะ 

จ านวน

กิจกรรม 

1 1 100 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

9) ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการพัฒนา

คณะของศิษย์เก่า 

6.9 ศิษยเ์ก่ามีสว่นร่วมในการ

พัฒนานิสติ/คณะ 

จ านวน

กิจกรรม 

1 2 100 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 
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แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร ์

 

 ( 1)  ก า รส ร้ า งค วาม รู้ ค วาม เ ข้ า ใ จ แก่ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ ว น เ สี ย ขอ ง คณะ เทค โน โลยี ส า รสน เทศ 

และการสื่อสาร เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570 ไปสู่การปฏบัิต ิโดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

( 1. 1)   คณบดี  แ ถ ล ง น โ ย บ า ย แ ล ะ ทิ ศ ท า ง ก า รพั ฒน า คณะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ทศ 

และกา รสื่ อส าร  ต ามแผนยุ ทธศ าสต ร์กา รพัฒนา คณะ เทค โน โลยี ส า รสน เทศ 

และกา รสื่ อ ส า ร  ปร ะจ า ปี งบประมาณ  พ .ศ .  256 4-2570 ต่ อ บุ คลากรภาย ใน 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มสี่วนได้สว่นเสียทุกกลุ่ม

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามขอ้มูลยอ้นกลับจาก ผู้มีสว่นได้สว่นเสียเป็นระยะ ๆ 

  (2) ก าหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1)  ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ท่ีเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับคณะ(ผู้บริหารคณะ) ระดับส่วนงาน

วชิาการ ระดับส่วนงานสนับสนุน และระดับบุคคล 
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(2.2)  จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมี

องคป์ระกอบเป็นสว่นงานวชิาการ และส่วนงานสนับสนุน  

  ( 3)  ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด 

ของแผนยุทธศาสตร์ โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1)  วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชงิบูรณาการท่ีมุ่งน าเสนอผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 

(Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการท่ีเป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ี

ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวชิาการ 

(3.2)  ส ร้างความสอดคล้องของการประ เมินผลการด า เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ 

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารคณะ 

ประธานหลักสูตร ส านักงานคณะ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

(3.3)  ด า เนินการติดตามประเมินผลการด า เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตาม ตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาท่ีก าหนดอยา่งต่อเนื่อง พร้อมท้ังการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้

บรรลุเป้าหมายท้ังในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะฯ และ

จัดส่งต่อมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา

มหาวทิยาลัย ตามล าดับ 

 (4) สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความ

เหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนองต่อการพัฒนาของคณะ และการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ และของ

มหาวทิยาลัย 

 (5) น าระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการ

ตัดสนิใจของผู้บริหารได้อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
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การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนนิงาน 

 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดให้มกีารประเมินปีงบประมาณละ 4 

ครัง้ ตามวธีิการและขั้นตอน ดังนี้ 

 

 (1) ระดับของการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2564 - 2570 นี้ ได้ก าหนดให้

มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึงก าหนดให้มีการ

ตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของแผน 

 

 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจ าปี

งบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อ คณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะฯ และ

จัดส่งต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่งกรมบัญชีกลาง และส านัก

งบประมาณ ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อ คณบดี  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ ฯ  แ ล ะ จั ด ส่ ง ต่ อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
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3) มหาวิ ทยาลั ยด า เนิ นการจั ดส่ ง  ก รม บัญชี กลา ง  และส านั ก งบประมาณ  

ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อ คณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะฯ และจัดส่งตอ่

มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย และสภามหาวทิยาลัย (สิ้นภาค

การศึกษา) 

  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อ คณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะฯ และ

จัดส่งต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่งกรมบัญชีกลาง และส านัก

งบประมาณ ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ คณบดี  

คณะกรรมการประจ าคณะฯ และจัดส่งต่อมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยด าเนนิการจัดส่ง 

กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 คร้ัง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม 

กันยายน)   

3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อ คณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะฯ และจัดส่งตอ่

มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย และสภามหาวทิยาลัย (สิ้นภาค

การศึกษา) 

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ  ประจ าปี

งบประมาณ) 

1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมหาวิทยาลัย  

ปีละ 2 ครัง้ (สิน้ภาคการศึกษา) 

   (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่งทุน และรายงาน

สรุปผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน กันยายน) 

 

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


