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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

บทนําคณะ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไดเริ่มตนกอต้ังตามการ

เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2538 ใหมีการขยายโอกาสทางการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มายังจังหวัดพะเยา โดยเปนสวนหนึ่งของกลุมศิลปศาสตร หลังจากนั้นในป 2547 ได

แยกตัวออกจากกลุมศิลปศาสตร และเปลี่ยนชื่อเปนสํานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศสาสตร และในป 

2553 ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ไดแยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเปน

มหาวิทยาลัยพะเยา มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจากสํานักวิชาฯ มาเปนคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร 

 

(1) ปรัชญา 

ปฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดํารงชีวิตดวยปญญาประเสริฐท่ีสุด" 

(A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All) 

 

(2) ปณิธาน 

ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

 

(3) วิสัยทัศน 

“องคกรวิชาการช้ันนําดานการบริหารท่ีทันสมัย พัฒนางานวิจัยสูนวัตกรรม สรางความ

เปนผูประกอบการและนักส่ือสารมืออาชีพ” 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เปนองคกรวิชาการชั้นนําท่ี

สรางความรูและปญญา เพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีความเปนผูประกอบการดาน การบริหารและการสื่อสาร ท่ีเทาทัน

ตอความเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานวิจัยสูนวัตกรรมในระดับสากล 

 

(4) พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะ

ความเปนผูประกอบการและการสื่อสาร แบบมืออาชีพ  

2. พัฒนานิสิตใหมีความพรอมดานสุขภาวะ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ ตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

3. ผลิตผลงานวิจัยสูนวัตกรรม และยกระดับคุณภาพของชุมชนสูสากล 
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4. ใหบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม 

5. ยกระดับคุณภาพการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

 

(5) คานิยมองคกร 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร เปนองคกรท่ีมีความเปนเอกภาพ มีคุณธรรม 

ยกยองและใหเกียรติกัน ดูแลรับผิดชอบสังคม ใชความสามารถและสรางสรรคนวัตกรรมอันหลากหลาย เพ่ือมุง

สูความเปนมืออาชีพและความเปนเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ 

 M : Moral praise and honor (มีคุณธรรม ยกยองและใหเกียรติกัน) 

 I :  Innovation (สรางสรรคนวัตกรรม) 

 S :  Social Responsibility (รับผิดชอบตอสังคม) 

 U :  Unity (ความเปนเอกภาพ) 

 P :  Professionalism and academic excellence (ความเปนมืออาชีพและความเปนเลิศทางวิชาการ) 

 

(6) เอกลักษณและอัตลักษณ 

 We’re Smart School 

• Smart Managing 

• Smart Image 

• Smart Communication 

• Smart Thinking 

• Smart Services 

 

หลักสูตรและการบรกิาร 

หลักสูตร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

- สาขาวิ ช าการ เ งิ นและการ

ธนาคาร 

- สาขาวิชาการตลาด 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

- สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการทองเ ท่ียวและ

โรงแรม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการทองเท่ียวและโรงแรม 
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หลักสูตร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ทองเท่ียว 

บัญชีบัณฑิต 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

บริการ 

งานวิจัย และ งานบริการวิชาการ 

 

ขอมูลบุคลากร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1.2 กรอบประเด็นยุทธศาสตรคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 
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1.3 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏบิัตกิารคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

นโยบาย อว สรางคน สรางองคความรู สรางนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร  

ม.พะเยา 

1.การเตรียมคนและเสริมศกัยภาพคน 2. การสรางงานวจิัยและ

นวัตกรรม และการเปน

ผูนําดานวชิาการ 

3. การบริการวชิาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสริมสราง

สงเสริมการทํานุ

บํารุง

ศลิปะวัฒนธรรม

ใหย่ังยืน 

5.การเสริมสรางและพัฒนาความ

เปนสากล 

6.การบริหารที่มปีระสทิธภิาพและ

โปรงใส 

วสิัยทัศน

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

มหาวทิยาลัยสรางปญญา เพื่อนวัตกรรมชมุชนสูสากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

1.การจัดการศกึษาตอบสนองตอภาคการ

ผลติ บริการ ชุมชนและสงัคม เปนที่ยอมรับ

ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

2. อยูและเรียนอยางมคีวามสุข (Happiness 

& Wellness) 

THE Impact Ranking TOP 

10 

THE World Ranking 

2566 

Scimago 2566 

ปญญาเพื่อความเขมแข็งของ

ชุมชน 

Thainess & 

Cultural 

Enterprise 

International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

1.มรีะบบเทคโนโลยี Smart Operation 

ที่ทันสมัย และผลักดันมหาวทิยาลัย

พะเยาสูการเปน Smart University 

2. University Communication 

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

4.UI Green 

เปาหมาย 

คณะ ป 64 

1. จํานวน Non-degree program เพิ่มขึ้นป

ละ 1 โปรแกรม  

2. รอยละของนสิติมผีลงานนวัตกรรมไดรับ

รางวัลการประกวดในระดบัชาต/ินานาชาติ 

3. คะแนน EdPEx มากกวา 200 คะแนน  

4. คะแนนประเมนิมาตรฐานวชิาชพีพยาบาล  

≥ 90 จาก 100 คะแนน 

5. รอยละ 95 นสิติมสีุขภาพจติในระดับด ี 

1. จํานวนผลงานตพีมิพ

ในวารสารนานาชาติ

เพิ่มขึ้นทุกปไมนอยกวา

รอยละ 5 

2.จํานวนเงนิสนับสนุน

วจิัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น

ทุกป 

จํานวนเงนิสนับสนุนวจิัย

จากภายนอกเพิ่มขึ้นทุกป 

1. Signature Product ดานการ

สรางคุณภาพชวีติ ใหกบัชุมชน 

ไดรับการยอมรับในระดับชาต/ิ

นานาชาต ิ

2. -จํานวนเครือขายความ

รวมมอืทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ในการพัฒนา Signature 

Product เพิ่มขึ้นทุกป  

 

1-จํานวนของ

บริการ/

ผลติภัณฑทาง

วัฒนธรรม/ภูมิ

ปญญาดาน

สุขภาพเพิ่มขึ้น

ทุกป  

 

1.จํานวน นิสติ อาจารย/

นักวจิัยแลกเปลี่ยน (inbound-

outbound) เพิ่มขึ้นทุกป  

2.จํานวนคร้ังของการจัดประชุม

วชิาการระดับนานาชาต ิอยาง

นอย 2 ปคร้ัง 

3.จํานวนเครือขายความรวมมอื

ระดับนานาชาต ิ

 

1.จํานวนผลงาน R2R / แนวปฏบัิติ

ในการปรับปรุงระบบการทํางาน

เพิ่มขึ้น 

2.คะแนนการประเมนิ UI Green 

เพิ่มขึ้น 

3.คะแนนการประเมนิ ITA เพิ่มขึ้น4.

จํานวนเร่ืองของขอรองเรียนที่เกดิขึ้น

ในหนวยงานไมเกนิ 2 เร่ืองตอป  
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บทท่ี 2 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏบิัตกิาร ประจําปงบประมาณ 2564 

     คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

หนวยงาน จํานวนโครงการ  งบประมาณ (บาท) 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร   

1. โครงการดานการเตรยีมคนและเสริมสรางศักยภาพคน 

(ดานการจัดการเรยีนการสอน) 

40 1,800,084 

2. โครงการดานการเตรยีมคนและเสริมสรางศักยภาพ

คน (ดานคุณภาพนสิิต) 

19 677,000 

3. โครงการดานการสรางงานวจัิยและนวัตกรรมและการ

เปนผูนําทางดานวชิาการ 

5 555,000 

4. โครงการดานการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศ 

3 80,000 

5. โครงการดานการเสรมิสรางและสงเสรมิการทํานุบํารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมใหยั่งยืน 

3 65,000 

6. โครงการดานการเสริมสรางและพัฒนาความเปน

สากลหรอืนานาชาติ 

- - 

7. โครงการดานการบรหิารที่มปีระสทิธภิาพและโปรงใส 8 1,520,000 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะวทิยาการจัดกาและสารสนเทศศาสตร 

 

โครงการตามแผนปฏบิตักิารคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

1. โครงการดานการเตรยีมคนและเสรมิสรางศักยภาพคน (ดานการจัดการเรยีนการสอน) 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการเตรยีมความพรอมนสิิตใหม ดร.พัจนพติตา ศรสีมพงษ  50,000  ป งปม.64 

2 โครงการปรับพื้นฐานความรูดาน

คณติศาสตรและสถติ ิ

ดร.พัจนพติตา ศรสีมพงษ  60,000  ป งปม.64 

3 โครงการอบรมทักษะการ เปน

ผูประกอบการสําหรับนสิติ 

ดร.พัจนพติตา ศรสีมพงษ  50,000  ป งปม.64 

4 โครงการอบรมการสอบ TOEIC 

สําหรับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร 

ดร.พัจนพติตา ศรสีมพงษ  50,000  ป งปม.64 

5 โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ

อ า จ า ร ย ด า น ก า ร ส อ น ข อ ง

มหาวทิยาลัยพะเยา (UP-PSF) 

ดร.พัจนพติตา ศรสีมพงษ  50,000  ป งปม.64 

6 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาระดับหลักสูตร 

ดร.พัจนพติตา ศรสีมพงษ  100,000  ป งปม.64 

7 โครงการพัฒนาศักยพภาพนิสิตฝก

ประสบการณวิชาชีพและสหกิจ

ศกึษา 

อ.กมลพงศ รัตนสงวนวงศ  120,000  ป งปม.64 

8 โ ค ร ง ก า ร แ ข ง ขั น ต อ บ ป ญ ห า

ทางการบัญชี 

อ.ดัสสัน เสมอเช้ือ  25,000  ป งปม.64 

9 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อ

เปน นักบัญชีและภาษีอากรมือ

ปฏบิัตกิาร 

อ.ดัสสัน เสมอเช้ือ  65,000  ป งปม.64 

10 โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม โ ปรแกรม 

Microsoft office สําหรับผูประกอบ

วชิาชีพบัญชี 

อ.ดัสสัน เสมอเช้ือ  45,000  ป งปม.64 

11 โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิชา

การบัญชี 

อ.ดัสสัน เสมอเช้ือ  30,000  ป งปม.64 
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โครงการตามแผนปฏบิตักิารคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

1. โครงการดานการเตรยีมคนและเสรมิสรางศักยภาพคน (ดานการจัดการเรยีนการสอน) 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

12 โครงการสรางนักบัญชีคุณภาพรุน

ใหมรวมกับกรมพัฒนาธุรกจิการคา 

อ.ดัสสัน เสมอเช้ือ  60,000  ป งปม.64 

13 โครงการ My Guest Best Practice อ.วริาพร โชตปิญญา  20,000  ป งปม.64 

14 โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิชา

การจัดการการสื่อสาร 

อ.วริาพร โชตปิญญา  40,000  ป งปม.64 

15 โครงการ NMC Explorer ผศ.ดร.พรพรรณ จันทรแดง  30,000  ป งปม.64 

16 โครงการ  NMC Home Coming อ.สุพรรณ ีเบอรแนล  12,000  ป งปม.64 

17 โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนา

อาจารยสาขาวิชาการสื่อสารสื่อ

ใหม 

ดร.ณปภา สุวรรรณรงค  45,000  ป งปม.64 

18 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร

แลกเปลี่ยนกับผูมีสวนไดสวนเสีย

หลักสูตร 

ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ  45,000  ป งปม.64 

19 โครงการพัฒนานิสิตและการศึกษา

ดูงาน สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม 

อ.สุพรรณ ีเบอรแนล  50,000  ป งปม.64 

20 โครงการ NMC The Professional ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ  40,000  ป งปม.64 

21 โ ค ร งการพัฒนางานด านการ

ฝกงานและสหกจิศกึษา 

อ.สุพรรณ ีเบอรแนล  15,000  ป งปม.64 

22 โครงการ NMC Dummy Company ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ  10,000  ป งปม.64 

23 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชา

การเงนิและการธนาคาร 

ดร.สทิธชัิย ลวีวิัฒนวงศ  50,000  ป งปม.64 

24 โครงการพัฒนานิสิตสาขาวิชา

การเงนิและการธนาคาร 

ดร.สทิธชัิย ลวีวิัฒนวงศ  34,000  ป งปม.64 

25 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

สาขาวชิาการตลาด 

อ.กมลพงศ รัตนสงานวงศ  30,000  ป งปม.64 

26 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ ด า น

การตลาด 

อ.กมลพงศ รัตนสงานวงศ  60,000  ป งปม.64 
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โครงการตามแผนปฏบิตักิารคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

1. โครงการดานการเตรยีมคนและเสรมิสรางศักยภาพคน (ดานการจัดการเรยีนการสอน) 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

27 โครงการนําเสนอผลงานและสาน

สัมพันธนสิติ สาขาวชิาการตลาด 

อ.กมลพงศ รัตนสงานวงศ  50,000  ป งปม.64 

28 โครงการสงเสริม พัฒนาศีลธรรม

และจรยิธรรม สาขาวชิาการตลาด 

อ.กมลพงศ รัตนสงานวงศ  14,934  ป งปม.64 

29 โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญา

ตรสีาขาวชิาการทองเที่ยว  

ดร.นุชนาฏ หมื่นจันทร  80,000  ป งปม.64 

30 โครงการเสริมทักษะวิชาชีพดาน

โรงแรมและการทองเที่ยว 

ดร.นุชนาฏ หมื่นจันทร  30,000  ป งปม.64 

31 โครงการวันมัคคุเทศกไทย และไหว

ครูประจําสาขาวชิาการทองเที่ยว 

ดร.นุชนาฏ หมื่นจันทร  10,000  ป งปม.64 

32 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชา

การทองเที่ยว รหัส 63 เสนทาง

ภาคเหนอื 

ดร.นุชนาฏ หมื่นจันทร  20,000  ป งปม.64 

33 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชา

การทองเที่ยว รหัส 62  เสนทาง

ภาคกลาง 

ดร.นุชนาฏ หมื่นจันทร  20,000  ป งปม.64 

34 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชา

การทองเที่ยว รหัส 61  เสนทาง

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ดร.นุชนาฏ หมื่นจันทร  20,000  ป งปม.64 

35 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชา

การทองเที่ยว รหัส 61  เสนทาง

ภาคตะวันตก 

ดร.นุชนาฏ หมื่นจันทร  20,000  ป งปม.64 

36 โครงการเสริมทักษะความเปนผูนํา

เที่ ย วและ มัคคุ เ ทศก  เ ส นทาง

ตางประเทศ 

ดร.นุชนาฏ หมื่นจันทร  50,000  ป งปม.64 

37 โครงการพัฒนาศักยภาพสูความ

เปนเลศินสิติสาขาการจัดการธุรกจิ 

อ.จติตมิา สกุลเจยีมใจ  74,000  ป งปม.64 
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โครงการตามแผนปฏบิตักิารคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

1. โครงการดานการเตรยีมคนและเสรมิสรางศักยภาพคน (ดานการจัดการเรยีนการสอน) 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

38 โครงการสรางผูประกอบการใหม

แบบมื ออา ชีพ รับ เท รนด  New 

Normal 

อ.จติตมิา สกุลเจยีมใจ 50,000 ป งปม.64 

39 โครงการการเสริมสรางสรรถนะ

อ า จ า ร ย ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า

หลั กสู ต ร  MBA และการส ร า ง

เครือขายกับสถาบันการศึกษาช้ัน

นําในตางประเทศ" 

ผศ.ดร.วรีะพงษ กติวิงค 160,150 ป งปม.64 

40 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร 

MBA 

ผศ.ดร.วรีะพงษ กติวิงค 15,000 ป งปม.64 

รวมงบประมาณ 1,800,084  
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โครงการตามแผนปฏบิตักิารคณะคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

2. โครงการดานการเตรยีมคนและเสรมิสรางศักยภาพคน (ดานคุณภาพนิสติ) 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ MIS จติอาสา อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  10,000  ป งปม.64 

2 โครงการแนะแนวสัญจร อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  120,000  ป งปม.64 

3 โครงการปฐมนเิทศนสิติใหม อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  10,000  ป งปม.64 

4 โครงการปฐมนเิทศผูปกครองนสิติ

ใหม 

อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  5,000  ป งปม.64 

5 โครงการประกวดดาวเดอืนคณะ/

มหาวทิยาลัย 

อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  20,000  ป งปม.64 

6 โครงการปจฉมินเิทศนสิิต อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  15,000  ป งปม.64 

7 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติ

ที่พงึประสงค 

อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  30,000  ป งปม.64 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ MIS อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  30,000  ป งปม.64 

9 โครงการพัฒนาสโมสรนสิิต MIS อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  150,000  ป งปม.64 

10 โครงการมหกรรมกฬีา อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  25,000  ป งปม.64 

11 โครงการสรางความรวมมอืกับศษิย

เกา 

อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  30,000  ป งปม.64 

12 โครงการแสดงความยินดบีัณฑติ อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน  120,000  ป งปม.64 

13 โครงการปจฉมินเิทศนสิิตสาขาวิชา

การบัญชี 

อ.ดัสสัน เสมอเช้ือ  17,000  ป งปม.64 

14 โครงการรับขวัญบัญชีบัณฑิต อ.ดัสสัน เสมอเช้ือ  18,000  ป งปม.64 

15 โครงการแขงขันกฬีาสัมพันธ 4 

สถาบันภาคเหนอื 

ดร.ปยะพงษ แสงแกว  25,000  ป งปม.64 

16 โครงการกฬีาสาขาเศรษฐศาสตร ดร.ปยะพงษ แสงแกว  12,000  ป งปม.64 

17 โครงการ Byenior ดร.ปยะพงษ แสงแกว  10,000  ป งปม.64 

18 โครงการสานสัมพันธศษิยเกาพบ

ศษิยปจจุบัน 

ดร.ปยะพงษ แสงแกว  15,000  ป งปม.64 

19 โครงการสานสัมพันธ MBA ผศ.ดร.วีระพงษ กติวิงค  15,000  ป งปม.64 

รวมงบประมาณ 677,000  
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โครงการตามแผนปฏบิตักิารคณะคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

3. โครงการดานการสรางงานวจัิยและนวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวชิาการ 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย 

นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 

ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ  400,000 ป งปม.64 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ

วจัิย นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 

ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ  50,000 ป งปม.64 

3 โครงการพัฒนาและสงเสริมการ

ตพีมิพผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ  45,000 ป งปม.64 

4 โครงการพัฒนาเครอืขายดานการ

วจัิย 

ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ  45,000 ป งปม.64 

5 โครงการวจัิยสถาบันเกี่ยวกับ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร 

ดร.ปยะพงษ แสงแกว  15,000 ป งปม.64 

รวมงบประมาณ 555,000  

 

 

โครงการตามแผนปฏบิตักิารคณะคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

4. โครงการดานการบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการจัดตั้ง ศูนยการเรียนรู  

(Learning Space) 

ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ  50,000  ป งปม.64 

2 โครงการบริการวิชาการสาขา

เศรษฐศาสตร 

ดร.ปยะพงษ แสงแกว  25,000 ป งปม.64 

3 โครงการบริการวิชาการสาขา

การเงนิและการธนาคาร 

ดร.สทิธชัิย ลวีวิัฒนวงศ  5,000 ป งปม.64 

รวมงบประมาณ 80,000  
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โครงการตามแผนปฏบิัติการคณะคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

5. โครงการดานการเสรมิสรางและสงเสรมิการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหยั่งยนื 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการกาดมดืกาดหมัว้ MIS อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน 20,000 ป งปม.64 

2 โครงการสบืสานศลิปวัฒนธรรม อ.ณัฐวุฒ ิสมยาโรน 15,000 ป งปม.64 

3 โครงการจติอาสานสิติเศรษฐศาสตร ดร.ปยะพงษ แสงแกว 30,000 ป งปม.64 

รวมงบประมาณ 65,000  

 

 

โครงการตามแผนปฏบิตักิารคณะคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

6. โครงการดานการเสรมิสรางและพัฒนาความเปนสากลหรอืนานาชาติ 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

- - - - - 

รวมงบประมาณ - - 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิตักิารคณะคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

7. โครงการดานการบริหารท่ีมปีระสทิธภิาพและโปรงใส 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ

สารสนเทศศาสตร 

ดร.สาธติ เช้ืออยูนาน 1,000,000 ป งปม.64 

2 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร 

ดร.สาธติ เช้ืออยูนาน 80,000 ป งปม.64 

3 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาระดับคณะ 

ดร.สาธติ เช้ืออยูนาน 50,000 ป งปม.64 

4 โครงการ MIS Unity ดร.สาธติ เช้ืออยูนาน 150,000  
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โครงการตามแผนปฏบิตักิารคณะคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

7. โครงการดานการบริหารท่ีมปีระสทิธภิาพและโปรงใส 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

5 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ ก า ร

บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร 

ดร.สาธติ เช้ืออยูนาน 30,000  

6 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร 

ดร.สาธติ เช้ืออยูนาน 150,000  

7 โครงการการจัดการความรูคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร 

ดร.สาธติ เช้ืออยูนาน 30,000  

8 โครงการกํากับและควบคุมคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ

สารสนเทศศาสตร 

ดร.สาธติ เช้ืออยูนาน 30,000  

รวมงบประมาณ 1,520,000  
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บทท่ี 3 

การตดิตามและประเมนิผล 

 

3.1 แนวทางการตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 มีวัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึง

ความกาวหนาของการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรค และเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวทิยาลัยอยางตอเนื่อง รวมทัง้เพื่อนําประสบการณจากการทํางานไปกําหนดนโยบายการบริหารงาน

เ พื่ อ พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห เ จ ริ ญ ก า ว ห น า แ ล ะ บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ต อ ไ ป  

โดยมีกระบวนการประเมินดวยการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานทั้งใน 

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบคาเปาหมายและแผนการดําเนินงานกับผลการดําเนินงาน 

แ ล ะก า ร เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะม าณ ข อ ง ทุ ก ห น ว ย ง าน ใ น ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะ เ ย า  เ พื่ อ เ ส น อ ต อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ ดังรูปแสดงผัง 

การประเมนิตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ผังการประเมนิความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการดานงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

นํามาใชในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใชจายเงินงบประมาณที่ถูกตองแมนยํา เช่ือถือได และมีความโปรงใส 

ตรวจสอบผลการดําเน ินงานได ตลอดเวลา ซึ ่งจะสามารถนําผลลัพธ จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะหและรายงานผลการวิเคราะหในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยูในระหวางการเปดใชงานระบบในระยะที่ 3 ดานการจัดการ 

วางแผนดานงบประมาณประจําป การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ดานการรายงาน

การเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป  และผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของหนวยงาน 

ในรอบ 6 เดอืน  และรอบ 12 เดอืน  

 

3.2 ระบบและกลไกการตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหทราบความสําเร็จของการบรรลุตามเปาหมาย 

และตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร มรีะบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ เชิงบูรณาการที่มุงนําเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหมีการประเมินตนเองเพื่อสรางกระบวนการ

เรยีนรู และใหมกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เปนกลาง กําหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจน 

โปรงใส มมีาตรฐานและถูกตองตามหลักวิชาการ 

2) สรางความสอดคลองของการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร      

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการดําเนินงาน ตั้งแตระดับหัวหนาสวนงาน 

ผูอํานวยการ หัวหนางาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ตามตัวบงช้ีและ

ตามกรอบเวลาที่กําหนดอยางตอเนื่อง พรอมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหบรรลุ

เปาหมายทัง้ในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

4) รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารตอคณบดี ตออธกิารบด ีคณะกรรมการ

บรหิารมหาวทิยาลัย และสภามหาวทิยาลัย ตามลําดับ 
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3.3 กรอบเวลาการตดิตามประเมนิผล 

 สํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุตริตแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

ปงบประมาณละ 2 ครั้ง ผานทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 

มนีาคม 2564 ) และรอบ 12 เดอืน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

 

3.4 องคประกอบของรายงานผลการดําเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสําเร็จของแผนปฏบิัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอตอคณะ

กรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยพะเยา และเผยแพรตามขอกําหนด ITA โดยมอีงคประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจําป 

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

2) การรายงานผลการประเมนิความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564 
                  

 ซึ่ ง ก ร ะบวนการปฏิ บั ติ ง านทั้ งหมด  จะปฏิ บั ติ ก า รผ านระบบการ จัดการ 

ดานงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใชขอมูลจากระบบการจัดการดานงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏบิัตงิานประจําปงบประมาณนัน้ๆ    

 

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


