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คํานํา 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่มุงเนนการพัฒนาสูการเปน

มหาวทิยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University) ดวยปรัชญา “ดํารงชีวิตดวยปญญาประเสริฐ

ที่สุด (A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุงม่ัน “ปญญาเพื่อความเขมแข็ง

ของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” โดยใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา และ เพื่อใหบรรลุ วิสัยทัศนของมหาวทิยาลัยพะเยาที่กําหนดไววา “มหาวิทยาลัยสรางปญญา 

เพื่อนวัตกรรมชุมชน  สูสากล” จึงไดมกีารกําหนดตัวช้ีวัดเรงดวน (Super KPI) เพื่อใชเปนเครื่องมอืในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

 รายงานความกาวหนาตามตัวช้ีวัดเรงดวน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 

2563) เปนการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของตัวช้ีวัดเรงดวน (Super KPI) และแผนปฏิบัตกิารที่

กําหนดไว เพ่ือวัดความสําเร็จ ตามตัวบงชี้และคาเปาหมายท่ีกําหนด และประเมินปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน และหาแนวทางแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน  
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บทสรุปผูบรหิาร 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่ มุงเนนการพัฒนาสูการเปน

มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University) ดวยปรัชญา “ดํารงชีวิตดวยปญญาประเสรฐิที่สุด 

(A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุงม่ัน “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน 

(Wisdom for Community Empowerment)” โดยใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อใหบรรลุ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยพะเยาที่กําหนดไว

วา “มหาวิทยาลัยสรางปญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน  สูสากล” โดยมุงเนนใหมหาวิทยาลัยพะเยา เปน

มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับสากล ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษา

และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ประสานความรวมมือและสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชน 

ทัง้ในประเทศและตางประเทศ เพื่อช้ีนํา และสรางสรรคปญญาเพื่อความเขมแข็งและความยั่งยนืของชุมชน 

และสังคม บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบไดในทุก

พันธกจิ  

  ภายใตพันธกิจ 5 ดานของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ ่งประกอบไปดวย (1) ผลิตคนไทยใน

ศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสูประโยชนเชิงพาณิชย (3) บริการวิชาการ สรางความเขมแข็งใหชุมชนและ

สังคม (4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อความเปนไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยดวยธรรมาภบิาล 

(Good Governance) และเรยีนรูเปลี่ยนแปลงรวมกัน  

 โดยไดนําพันธกิจมาใชในการกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก (1) ยุทธศาสตรการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน (2) ยุทธศาสตรการ

สรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวิชาการ (3) ยุทธศาสตรการบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหยั่งยืน (5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ และ (6) 

ยุทธศาสตรการบรหิารที่มปีระสทิธภิาพและโปรงใส  

 ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกจิและแผนยุทธศาสตรดังกลาว สอดคลองตามยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) การเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของ

สังคมไทย มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมุงเนนการผลิตบัณฑิต การสราง

นวัตกรรมเชิงพาณิชย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารอยางมีธรรมาภิบาล 
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เปาหมายคือการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) อันจะสงผลไปสูการปรับ

โครงสรางประเทศไทยเขาสูประเทศไทย 4.0 มุ งเนนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย อันจะนํามาสูการพัฒนาในทุกชุมชน ทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจ ระดับ

ภาค และระดับประเทศ เพื่อสราง “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยนื”  

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนทัง้ระดับปรญิญาตรี

และบัณฑิตศึกษา รวมจํานวน 11 หลักสูตร ซึ่งตามพันธกิจหลักคณะ ไดแก (1) จัดการศึกษา

ระดับอุดมศกึษาและวิชาชีพขัน้สูงในระดับประเทศ มุงเนนคุณธรรมและความเปนเลิศทางดานบริหารธุรกิจ 

การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเที่ยวและนิเทศศาสตร (2.) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางองค

ความรูและนําไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มความเขมแข็งในทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ โดย

มุงเนนการทําวิจัยทั้งแบบสายตรงและบูรณาการ (3) บริการวิชาการดานบริหารธุรกิจ การบัญชี 

เศรษฐศาสตร การทองเที่ยวและนิเทศศาสตร (4) ทํานุบํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนาและ

ศิลปวัฒนธรรมไทย เขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ 

ตลอดทั้งการอนุรักษทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดลอม (5) พัฒนาความสัมพันธและสรางความรวมมือทาง

วิชาการกับสถาบันวิชาการและองคกรที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และ (6) การบริหาร

จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส พึ่งพาตนเองไดภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถูกใชกําหนด

แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาและแผนปฏบิัตกิารประจําปของคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศาสตร 

เพื่อสนับสนุนแผนงานระดับมหาวทิยาลัยพะเยาตอไป 

สรุปรายงานความกาวหนาตามตัวชี้วัดเรงดวน ราย 6 เดอืน และแผนปฏบิัตกิาร 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

        (1) ยุทธศาสตรการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร มโีครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรดานนี้ จําแนกเปนโครงการที่สนับสนุนตัวช้ีวัดเรงดวน 

จํานวน 5 โครงการ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ และเปนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 59 

โครงการ ดําเนนิการแลวเสร็จ จํานวน 29 โครงการ (รอยละ 49.15) 

   (2) ยุทธศาสตรการสรางงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปที่สนับสนุนยุทธศาสตรดานนี้ จํานวน 7 โครงการ ดําเนินการแลว

เสร็จ จํานวน 1 โครงการ (รอยละ 14.29) 
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    (3) ยุทธศาสตรการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ คณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร มีโครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจําปที่สนับสนุนยุทธศาสตรดานนี้ จํานวน 

4 โครงการ ซึ่งอยูระหวางดําเนนิการ 

        (4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหยั่งยืน คณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มีโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรดานนี้ จําแนกเปนโครงการที่

สนับสนุนตัวช้ีวัดเรงดวน จํานวน 2 โครงการ ดําเนนิการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ (รอยละ 50.00) และ

เปนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ 

(รอยละ 66.67) 

   (5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ คณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร มโีครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจําปที่สนับสนุนยุทธศาสตรดานนี้ จํานวน 

3 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ (รอยละ 66.67) 

         (6) ยุทธศาสตรการบรหิารที่มปีระสทิธภิาพและโปรงใส คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปที่สนับสนุนยุทธศาสตรดานนี้ จํานวน 1 โครงการ ซึ่งอยู

ระหวางดําเนนิการ    

 รายงานความกาวหนาแผนปฏบิัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดอืน) 

  รายงานความกาวหนาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถแสดง

รายงานผลออกเปนโครงการตามแผนยุทธศาสตร 6 ดาน ประกอบดวย 7 แผนงาน 97 โครงการ ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณไวจํานวน 4,652,856 บาท มีผลการใชจายเงินงบประมาณใน 6 เดือนแรก ทั้งสิ้น 

1,449,498 บาท คิดเปนรอยละ 31.15 โดยมีผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

(ตุลาคม 2562 – มนีาคม 2563) จําแนกตามกองทุน ดังนี้ 

 กองทุนเพื่อการศกึษา  2,876,500 บาท (รอยละ 61.82) 

 กองุทนกจิการนสิติ 731,800 บาท (รอยละ 15.73) 

 กองทุนวจัิย  857,156 บาท (รอยละ 18.42) 

 กองทุนบรกิารวชิาการ  102,400 บาท (รอยละ 2.20) 

 กองทุนทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  85,000 บาท (รอยละ 1.83) 

 รวมงบประมาณรายจาย   4,652,856 บาท (รอยละ 100.00) 

คณะไดกําหนดระดับความสําเร็จของโครงการที่ รอยละ 100 และมีผลประเมินคาเฉลี่ย

ความสําเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2563 (รอบ 6 เดือน) รอยละ 66.16 อางอิงผลจาก

ระบบ e-Budget   
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สวนท่ี 1 

ลักษณะองคกร 

 

1.1 สภาพแวดลอมภายนอก 

 

 (1) ประวัตคิวามเปนมาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยที ่จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อเปนการกระจายโอกาสทาง

การศึกษา แตเดิมอยูภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใชชื่อวามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา ตั้งแตป พ.ศ. 2538 ตอมาในป พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรไดมีมติ

เปลี่ยนช่ือเปนมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรด

กระหมอมใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จงึไดถอืวามหาวทิยาลัยพะเยาไดแยกออกจากมหาวทิยาลัย

นเรศวร พรอมมุงสูการพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล

รวมทั้งการพัฒนาองคความรูสูชุมชนใหเขมแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน 

“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัย

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

วิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา ไดเริ่มตนกอตัง้ตามการ

เห็นชอบตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 20 มถิุนายน พุทธศักราช 2538 ใหมกีารขยายโอกาสทางการศกึษา

จากมหาวทิยาลัยนเรศวร มายังจังหวัดพะเยา โดยเปนสวนหนึ่งของกลุมศลิปศาสตร หลังจากนัน้ในป 2547 

ไดแยกตัวออกจากกลุมศิลปศาสตร และเปลี่ยนช่ือเปนสํานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศสาสตร 

และในป 2553 ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ไดแยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัย

นเรศวร มาเปนมหาวิทยาลัยพะเยา มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจากสํานักวิชาฯ มาเปนคณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร  
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  (2) หลักสูตรและบรกิาร 

  ดานการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร มีการจัดการเรยีนการสอน จํานวน 11 หลักสูตร และการใหบริการงานวจัิยและงาน

บรกิารวชิาการ รายละเอยีดดังตารางแสดงหลักสูตรและบรกิารตอไปนี้ 

  

หลักสูตร 

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

บรหิารธุรกจิบัณฑิต 

- สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 

- สาขาวิชาการเงินและการ

ธนาคาร 

- สาขาวชิาการตลาด 

นเิทศศาสตรบัณฑติ 

- สาขาวิชาการจัดการการ

สื่อสาร 

- สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การทองเที่ยว 

บัญชีบัณฑติ 

เศรษฐศาสตรบัณฑติ 

บรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต 

ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 

ส า ข า วิ ช าก า ร จั ด ก า ร ก า ร

ทองเที่ยวและโรงแรม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการทองเที่ยวและ

โรงแรม 

บรกิาร 

งานวจัิย และ งานบรกิารวิชาการ 
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1.2 วสิัยทัศน พันธกจิ และวัตถุประสงค 

 (1) วสิัยทัศน (Vision) 

 “สถาบันอุดมศึกษาช้ันนํา ดานบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเที่ยวและนิเทศ

ศาสตรระดับประเทศที่เปนพลังสรางความเขมแข็งทางธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ รวมรับผิดชอบตอ

สังคม”  

 (2) พันธกิจ (Missions) 

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพขั้นสูงในระดับประเทศ มุงเนนคุณธรรมและความ

เปนเลศิทางดานบริหารธุรกจิ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเที่ยวและนเิทศศาสตร 

  2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางองคความรูและนําไปพัฒนาการเรียนการสอน และ

เพิ่มความเขมแข็งในทองถิ่น สังคมและประเทศชาต ิโดยมุงเนนการทําวจัิยทัง้แบบสายตรงและบูรณาการ 

  3. บริการวชิาการดานบรหิารธุรกจิ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเที่ยวและนเิทศศาสตร 

  4. ทํานุบํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนาและศิลปวัฒนธรรมไทย เขาใจและแลกเปลี่ยน

เรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ตลอดทั้งการอนุรักษทรัพยากรและพัฒนา

สิ่งแวดลอม 

  5. พัฒนาความสัมพันธและสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการและองคกรที่

เกี่ยวของทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

  6. การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส พึ่งพาตนเองไดภายใตแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

     พนักงานมหาวทิยาลัยสายวชิาการและสายสนับสนุน 

    ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  คณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตรมบีุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 78 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 62 คน (รอยละ 79) มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 35 คน (รอยละ 44) และปริญญาโท 27 คน (รอยละ 56) ทั้งนี้บุคลากรสายวิชาการมี

ตําแหนงทางวิชาการ 10 คน (รอยละ 16) สวนบุคลากรสายสนับสนุน 15 คน (รอยละ 19) มีคุณวุฒิปริญญาโท 

8 คน (รอยละ 50) และปรญิญาตร ี7 คน (รอยละ 50)  
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โดยมโีครงสรางองคกร ดังน้ี   

 

 

โดยมโีครงสรางการบริหารงาน ดังน้ี   

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

สํานักงานคณะ หลักสูตร
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1.3 สภาวการณขององคการ 

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

• ลําดับในการแขงขัน 

มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยา ในการ

เปรียบเทยีบการแขงขันระดับคณะนั้น คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาตรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนรศวรเปน

คูเทียบที่เหมาะสม เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาเคยเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรมากอนและ

หลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนมคีวามใกลเคยีงกัน 

 

• การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน 

ความรูความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและงบประมาณที่ไดรับ

การสนับสนุนในการดําเนินทุกพันธกิจเปน 2 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน

ของคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

 

• ขอมูลเชงิเปรยีบเทียบ 

ตารางที่ 1 ขอมูลเชิงเปรยีบเทยีบกบัคูเทยีบที่สําคัญ 

คูเทียบ ดาน ประเด็น 

ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

เศรษฐศาสตรและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

 

การเรยีนการสอน - หลักสูตรที่เปดสอน 

- ภาวะการมงีานทําของบัณฑติปรญิญาตร ี

- ผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ

ของนสิติระดับบัณฑติศกึษา 

การวิจัย บริการวิชาการ

และ 

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

- จํานวนเงินจากโครงการวิ จัย/บริการ

วชิาการ/ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

- จํานวนผลงานตพีมิพระดับนานาชาต ิ
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ข. บรบิทเชงิกลยุทธ 

• ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ ดานหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ 

ความรับผิดชอบตอสังคม และบุคลากร 

 

ตารางที่ 2 ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรยีบเชิงกลยุทธที่สําคัญ 

ความทาทายเชงิกลยุทธ การไดเปรยีบเชงิกลยุทธ 

1. การเพิ่ มงานวิ จัยและบริการวิ ชาการที่

กอให เกิดประโยชนตอสังคม/ชุมชนตาม

นโยบาย 1 คณะ 1 Signature 

2. เพิ่มงานวิ จัยที่มีผลงานตีพิมพที่มี  Impact 

factor ทัง้ในประเทศและนานาชาต ิ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

ยกระดับการทํางานใหมปีระสทิธภิาพ 

4. การรับนสิติตรงตามแผน 

1. บุคลากรมคีวามรูความสามารถที่หลากหลาย

ทั้ง บริหารธุรกิจ บัญชี การสื่อสาร และ

เศรษฐศาสตร จึงเกิดความไดเปรียบเชิงกล

ยุทธในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการและการทํ า นุบํ า รุ ง

ศลิปวัฒนธรรม  

2. นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร มี ก า รทํ ากิ จก รรมร วมกั บภาค

ประชาชน/สังคมสงผลใหผลงานของนิสิต

ไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน  

3. ผลงานวจัิยไดรับรางวัลในระดับประเทศ  

4. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

มีเครือขายความรวมมือทั้งระดับประเทศและ

นานาชาติ ทําใหอาจารยและนิสิตของคณะมี

โอกาสแลกเปลี่ยนระหวางกัน 

5. มีเครือขายสหกิจศึกษาที่เปดโอกาสใหกับ

นิ สิ ต ข อ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ

สารสนเทศศาสตร 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

• สวนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการของสถาบัน 

1. การประเมนิผลการปฏบิัตงิานบุคลากรประจําป 

2. การประเมนิการสอนของอาจารย 

3. การตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป 

4. การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 
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สวนท่ี 2 

รายงานผลความกาวหนาแผนปฏบัิติการคณะ 

 

2.1 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร  

 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ เริ่มตนขึ้นหลังจาก อธกิารบดแีถลงวสิัยทัศนและนโยบายการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาตอสภามหาวิทยาลัย จากนั้นอธิการบดีไดแถลงวิสัยทัศนและนโยบายตอ คณบดี 

ผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงาน และผูมสีวนเกี่ยวของของมหาวทิยาลัยพะเยาและไดมกีารจัดประชุมระดมสมอง

เพื่อรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ รวมกัน โดยมีการวิเคราะห SWOT การกําหนดคานิยมหลัก (Core value) 

สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักของพนักงาน เอกลักษณมหาวิทยาลัย อัตลักษณบัณฑิต ฯลฯ 

จากนั้นคณะและหนวยงานตาง ๆ ไดมีการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยการกําหนดตัวช้ีวัด กําหนด

โครงการและกิจกรรมที่สอดคลองตามกลยุทธและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดมีการ

นําเสนอแผนและรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบตอที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย และสภามหาวทิยาลัยตามลําดับ จากนัน้ไดมกีารเผยแพรและถายทอดแผน

ยุทธศาสตรไปยังคณะ และหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร การติดตาม

ประเมนิผล และรายงานผลการดําเนนิงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   

2.2 กระบวนการติดตามประเมนิผลแผนปฏบิัติการ  

 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการที่กําหนดไว เพื่อวัดความสําเร็จ ตามตัวบงช้ีและคาเปาหมายที่กําหนด และประเมินปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงาน และหาแนวทางแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะตองมีการ

ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเปาหมายของกิจกรรม/โครงการ ใหเหมาะสมกับ

ทรัพยากรหรอืสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางปงบประมาณ 

 ระบบและกลไกสําคัญที่จะนําผลการติดตามและประเมินผล ไปใชในการกํากับและปรับปรุงการ

ปฏบิัตงิาน กําหนดใหมคีณะกรรมการในการตดิตามและประเมนิผลอยู 2 ระดับ ไดแก  

 1.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหนวยงาน หมายถึงคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ระดับคณะ มหีนาที่ ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทัง้หามาตรการในการแกไขปญหาและอุปสรรค

ตาง ๆ และในระดับปฏบิัตกิาร และเสนอความเห็นในการปรับแผนปฏบิัตกิารประจําป 
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 2.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย มีหนาที่ กํากับ ติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน รวมทั้งใหขอเสนอแนะ และแนวทาง เพื่อนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจําปในปตอไป 

 

องคประกอบของรายงานผลการดําเนินงาน 

  การรายงานผลการดํ า เนินงานแผนงานยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะ เยา  

พ.ศ. 2563 – 67 และแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ พ.ศ. 2563 ไดมีการติดตามประเมนิผลและรายงานผล

การดําเนนิงานรอบ 6 เดอืน และราย 12 เดอืน เสนอตอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร

ตามขอกําหนด ITA โดยมอีงคประกอบของการรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ราย 6 เดอืน) 

2) การรายงานผลการประเมนิความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 (ราย 12 เดอืน) 
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2.3 รายงานผลความกาวหนาของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ราย 6 เดอืน) 

ตารางที่ 10 ผลความกาวหนาตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ราย 6 เดอืน) 
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2.3 รายงานผลความกาวหนาแผนปฏบิัติการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ประจําปงบประมาณ        พ.ศ. 

2563 (ราย 6 เดอืน) 
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รายงานผลความกาวหนาตามตัวชี้วัดสําคัญ Super KPI ของคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร (ราย 6 เดอืน) 

 

ลําดับ 
ยุทธศาสตร  

และการเช่ือมโยง 
ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 1  

กลยุทธที่ 1.1  

มาตรการที่ 1.1.2 

จํานวนหลักสูตรระยะสัน้ 

(Non-degree program)  

ที่มีความรวมมอืกับ

หนวยงาน หรอืองคกร

วชิาชีพ 

1 หลักสูตร โครงการการจัดการ 

MICE & EVENTS 

70,000 1 หลักสูตร  ไดรับอนุมัตแิลว 

และอยูระหวาง

การปรับ

รูปแบบการ

ดําเนนิโครงการ

ตาม

สถานการณ 

COVID-19 

ยุทธศาสตรที่ 1  

กลยุทธที่ 1.2  

มาตรการที่ 1.2.3 

จํานวนหลักสูตรที่พัฒนา

ทักษะการเปน

ผูประกอบการอยาง

เขมขน 

2 หลักสูตร โครงการพัฒนา

ทักษะการเปน

ผูประกอบการอยาง

เขมขน 

100,000 2 หลักสูตร  อยูระหวางการ

ปรับรูปแบบ

การดําเนนิ

โครงการตาม

สถานการณ 

COVID-19 
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ลําดับ 
ยุทธศาสตร  

และการเช่ือมโยง 
ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 1  

กลยุทธที่ 1.3  

มาตรการที่ 1.3.2 

จํานวนสื่ออเิล็คทรอนกิส จํานวน 4 

รายวชิา 

โครงการการจัดการ

เรยีนการสอนดวยสื่อ

การสอนออนไลน 

100,000 4 รายวิชา 

1. 126100 

เศรษฐศาสตร

เบื้องตน 

2. 128324 

การตลาด

ดจิิทัล 

3. 125122 

หลักการ

ประชาสัมพันธ 

4. 125531 

การสื่อสาร

เพื่อการโนม

นาวใจ 

 อยูระหวางการ

เสนอขออนุมัติ 

ยุทธศาสตรที่ 1  

กลยุทธที่ 1.3  

มาตรการที่ 1.3.5 

จํานวน Module ที่สราง

แนวคดิการเปน

ผูประกอบการ และนัก

นวัตกรรมอยางเขมขน 

1 Module โครงการสราง

แนวคดิการเปน

ผูประกอบการและ

นักนวัตกรอยาง

เขมขน 

70,000 1 Module  อยูระหวางการ

ปรับรูปแบบ

การดําเนนิ

โครงการตาม

สถานการณ 

COVID-19 
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ลําดับ 
ยุทธศาสตร  

และการเช่ือมโยง 
ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 1  

กลยุทธที่ 1.3  

มาตรการที่ 1.3.5 

จํานวนหลักสูตรที่นสิติ

ไดรับการพัฒนาสูการเปน

ผูประกอบการ และนักน

วัตกรอยางเขมขน 

5 หลักสูตร โครงการการพัฒนา

นสิติสูการเปน

ผูประกอบการและ

นักนวัตกรรมอยาง

เขมขน 

100,000 5 หลักสูตร  อยูระหวางการ

ปรับรูปแบบ

การดําเนนิ

โครงการตาม

สถานการณ 

COVID-19 

ยุทธศาสตรที่ 1  

กลยุทธที่ 1.6  

มาตรการที่ 1.6.1 

จํานวนคณะที่ผานการ

คัดเลอืกเขาสู

กระบวนการ EdPEx 200 

คณะผาน

การคัดเลอืก

เขาสู

กระบวนการ 

EdPEx 200 

การพัฒนาคุณภาพ

องคการดวยเกณฑ

คุณภาพการศกึษา

เพื่อความเปนเลศิ 

(Educational Criteria 

for Performance 

Excellence, EdPEx) 

-   อยูระหวาง

ดําเนนิการ

รวมกับ

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 1  

กลยุทธที่ 1.7 

มาตรการที่ 1.7.2 

รอยละของนสิติที่มี

คุณภาพชีวติในระดับด ี

รอยละของ

นสิติที่มี

คุณภาพชีวติ

ในระดับดขีึ้น

ไป (รอยละ 

60) 

กจิกรรมรวมกับ

มหาวทิยาลัย 

-   อยูระหวาง

ดําเนนิการ

รวมกับ

มหาวทิยาลัย

พะเยา 
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ลําดับ 
ยุทธศาสตร  

และการเช่ือมโยง 
ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 1  

กลยุทธที่ 1.7 

มาตรการที่ 1.7.2 

จํานวนนิสติที่มาขอรับ

การชวยเหลอืดาน

สุขภาพจิต (ไมมนีสิติ

เสยีชีวติจากการฆาตัว

ตาย) 

จํานวนนิสติ

ที่มาขอรับ

การ

ชวยเหลอื

ดาน

สุขภาพจิต

ลดลง 

กจิกรรมรวมกับ

มหาวทิยาลัย 

-   อยูระหวาง

ดําเนนิการ

รวมกับ

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 2  

กลยุทธที่ 2.1  

มาตรการที่ 2.1.1 

จํานวนผลงานการตพีมิพ

ในวารสารนานาชาติ ตอป 

5 ผลงาน จํานวนผลงานการ

ตพีมิพในวารสาร

นานาชาตติอป 

-   อยูระหวาง

ดําเนนิการ

รวมกับ

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 4  

กลยุทธที่ 4.2  

มาตรการที่ 4.2.2 

กจิกรรมหรอืโครงการที่

สงเสรมิความเปนไทย 

เชน ศลิปะ ดนตรี

นาฎศลิป ประเพณี

ทองถิ่น 

1 โครงการ โครงการวถิไีทย เอ็ม

ไอเอส 

50,000 1. ไดกจิกรรม

ที่ปลูกฝง

ความเปนไทย

ใหกับนสิติและ

บุคลากร 

2. บูรณาการ

กจิกรรม

รวมกับทุก

 ดําเนนิการเสร็จ

สิ้น 
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ลําดับ 
ยุทธศาสตร  

และการเช่ือมโยง 
ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

หลักสูตรใน

คณะ

วทิยาการ

จัดการและ

สารสนเทศ

ศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 4  

กลยุทธที่ 4.3  

มาตรการที่ 4.3.1 

พัฒนาเศรษฐกจิ

สรางสรรคแกชุมชนดวย

ศลิปะและวัฒนธรรม 

(Cultural Enterprise) 

1 โครงการ โครงการพัฒนาตอ

ยอดภูมปิญญาสู

สนิคานวัตกรรม 

50,000 ไดตนแบบ

สนิคา

นวัตกรรมจาก

ภูมปิญญา

ทองถิ่นที่มี

ความ

เหมาะสมกับ

ยุคสมัย

ปจจุบัน 

 อยูระหวางการ

ปรับรูปแบบ

การดําเนนิ

โครงการตาม

สถานการณ 

COVID-19 

ยุทธศาสตรที่ 5  

กลยุทธที่ 5.1  

มาตรการที่ 5.1.3 

รอยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผาน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

คะแนน

มากกวา

รอยละ 60 

กจิกรรมรวมกับ

มหาวทิยาลัย 

- ยกระดับ

คุณภาพของ

อาจารย เพิ่ม

ประสทิธภิาพ

 อยูระหวาง

ดําเนนิการ

รวมกับ

มหาวทิยาลัย

พะเยา 
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ลําดับ 
ยุทธศาสตร  

และการเช่ือมโยง 
ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

การเรยีนการ

สอน 

ยุทธศาสตรที่ 5  

กลยุทธที่ 5.1  

มาตรการที่ 5.1.3 

รอยละของบุคลากรสาย

สนับสนุน สอบผาน CEFR 

ระดับ A2 Elementary 

คะแนน

มากกวา

รอยละ 60 

กจิกรรมรวมกับ

มหาวทิยาลัย 

- รอยละ 50 

ของบุคลากร

สายสนับสนุน 

เขารวม

โครงการ  

 อยูระหวาง

ดําเนนิการ

รวมกับ

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 6  

กลยุทธที่ 6.4  

มาตรการที่ 6.5.1 

ผลการประเมนิ Green 

office 

ระดับ

ทองแดง 

กจิกรรมการสื่อสาร

เพื่อการเสรมิสราง

การตระหนักรูการ

จัดการสิ่งแวดลอม 

- ระดับทองแดง การ

ตระหนักรู

การจัดการ

สิ่งแวดลอม 

อยูระหวาง

ดําเนนิการ

รวมกับ

มหาวทิยาลัย

พะเยา 
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เอกสารอางองิ 

1. แผนพัฒนายุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  

ดาวนโหลดไดจากเวบ็ไซตกองแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


