
 แผนกลยุทธ์ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ปีงบประมาณ 2564 – 2568 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ของศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ 2564 ถึง 2568 เป็นการจัดทำแผนให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา ( https://www.up.ac.th/th/IntroEtcup.aspx?tab=Strategic_64 ) ประจำปงีบปรมาณ 2564 – 2568 โดยมีรายละเอยีดแผนดังต่อไปน้ี 

พันธกจิที่ 5 ด้านการบริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล 

ปรับปรุงกระบวนการและวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นการทำงานแบบดิจิทัล ลดขั้นตอน ลดเวลาการทำงาน และบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได 

ประเด็น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

วัตถุประสงคเ์ชิงกล 

ยุทธ 
กลยุทธ์ (Strategy) ผลลพัธ์ (Output) ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 

การเสริมสร้างและพัฒนาความ

เป็นสากลหรือนานาชาติ 

1.มหาวทิยาลัยพะเยา 

มชีื่อเสียง เป็นท่ีรู้จัก 

และยอมรับใน 

ระดับชาติและ 

นานาชาต ิ

1. จัดระบบ กลไก และ

สิ่งแวดลอ้ม สนับสนุนทุกพันธ

กิจให้เป็นสากล เพื่อรองรับ

การก้าสู่นานาชาติเพื่อให้นสิิต

และบุคลากรได้ตระหนกัถึง

ความสำคัญและส่งเสริม

ความรู้ 

ความเข้าใจ และอำนวยความ

สะดวกในการเข้าถึงขอ้มูล 

2. ขับเคลื่อนหาวทิยาลัยให้เป็น

ท่ีรู้จักและยอมรับในระดับ

นานาชาต ิ

1.สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 

(International Networking) 

กับสถาบันหรืองค์กรในระดับ

สากล 

2.ได้รับการจัดอันดับ 

มหาวทิยาลัยระดับโลก (World 

Ranking) 

3.การจัดประชุมหรือร่วมการ

ประชุมระดับนานาชาต ิ

(Conferencing) 

1. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 

(International Networking) 

กับสถาบันหรือองค์กรในระดับ 

สากล 

2. ได้รับการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยระดับโลก (World 

Ranking) 

3. การจัดประชุมหรือร่วมการ

ประชุมระดับนานาชาต ิ

(Conferencing) 

 

ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย 

https://www.up.ac.th/th/IntroEtcup.aspx?tab=Strategic_64


ตัวช้ีวัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

5. การจัดอันดับจาก Webometrics 

Ranking 

การได้รับการ

จัดอันดับ 

Webometrics 

Ranking 

<= 15 <= 14 <= 13 <= 12 <= 10 หัวหน้างาน

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

 

พันธกจิที่ 5 ด้านการบริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล 

ปรับปรุงกระบวนการและวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นการทำงานแบบดิจิทัล ลดขั้นตอน ลดเวลาการทำงาน และบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได 

ประเด็น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

วัตถุประสงคเ์ชิงกล 

ยุทธ 
กลยุทธ์ (Strategy) ผลลพัธ์ (Output) ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 

ยุทธศาสตร์การบริหาร 

ท่ีมีประสิทธิภาพและ 

โปร่งใส 

1. บุคลากรมคีุณภาพมทัีศนคติ

ท่ีดแีละมีความภูมใิจในองค์กร 

2. มหาวทิยาลัยพะเยา 

มกีารบริหารงานท่ีทันสมัย 

คล่องตัวมปีระสิทธิภาพ และ

โปร่งใสตรวจสอบได ้

1. พัฒนาระบบบริหารและ

ทรัพยากรบุคคล 

2.พัฒนาการสื่อสารองค์กร

และกิจกรรมสัมพันธ์ 

3.พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการงบประมาณ และการ

วเิคราะห์ตน้ทุนดำเนนิการท่ีด ี

4.พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการองค์กรคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ 

5.พัฒนาสิง่แวดลอ้มเพื่อ 

สุขภาวะท่ีด ี(Green and 

Clean University) 

1. การดำเนนิงานของ

มหาวทิยาลัยมปีระสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นและผู้รับบริการมีความ

พงึพอใจ 

2. การพัฒนาการสื่อสาร 

องค์กร (Corporate 

Communication Development) 

3. ภูมิทัศน์สวยงาม และระบบ

สาธารณูปโภคท่ีดกีารสัญจร

อย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และ

เป็นมติร 

กับสิ่งแวดลอ้ม การใช ้

พลังงานอย่างประหยัด 

1. มรีะบบเทคโนโลย ีSmart 

Operation ท่ีทันสมัย และ 

ผลักดันมหาวิทยาลัยพะเยา 

สู่การเป็น Smart University 

2. การพัฒนาระบบการสื่อสาร

องค์กร 

และการสร้างภาพลักษณ์ท่ีด ี

ของมหาวิทยาลัย (University 

Communication) 

3. การพัฒนาระบบนเิวศน์ทาง

บก (SDG 15) และการพัฒนา 

Green University และ Green 

Office 



6. พัฒนาคุณภาพ ด้วยเกณฑ ์

คุณภาพการศึกษา 

เพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

และพลังงานทดแทน 

ตน้แบบของชุมชนของ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

 

ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. การพัฒนามหาวทิยาลัยสู่ Smart 

University และ Smart 

Management 

จำนวนระบบ

สารสนเทศ 

สนับสนุนการ

ปฏบัิตงิานและ 

การบริหาร

จัดการ 

มหาวทิยาลัย 

10 10 10 10 10 หัวหน้างาน

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

2. การพฒันาระบบ UP LMS 

(Smart UP LMS) 

University และ Smart Management 

จ านวนระบบ 
UP LMS 

 

2 1 1 1 1 หัวหน้างานผลิต

สื่อนวัตกรรม 



3. ระบบเครอืข่ายไร้สายความเร็วสูง 

เพื่อทดแทนการใชง้านเครอืข่ายเดิม 

เพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ 

ในการใชง้าน 

จำนวนจุด

ให้บริการ

ระบบ 

เครอืข่ายไร้

สายความเร็ว

สูง 

271 350 400 500 600 หัวหน้างาน

บริการระบบ

เครอืข่าย

คอมพิวเตอร์ 

4.ความเร็วในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

เพื่อรองรับการสบืค้นขอ้มูลและเนื้อหา 

แบบวดีิโอ 

ความเร็วใน

การเชื่อมต่อ

ระบบ 

เครอืข่าย

อนิเตอร์เน็ต 

(กิกะบติต่อ

วนิาที) 

8 9 10 11 12 หัวหน้างาน

บริการระบบ

เครอืข่าย

คอมพิวเตอร์ 

5. สัดส่วนการใชบ้ริการคลาวดค์วบคู่ 

กับระบบภายในมหาวทิยาลัย เพื่อเพิ่ม 

ความน่าเชื่อถอื เสถียรภาพของระบบ 

และรองรับการใช้งานบริการต่างๆ จาก 

ภายนอกมหาวทิยาลัยอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

สัดส่วนการใช้

บริการคลาวด ์

ควบคู่กับระบบ

ภายใน 

มหาวทิยาลัย 

10:90 15:85 20:80 30:70 40:60 หัวหน้างาน

บริการระบบ

เครอืข่าย

คอมพิวเตอร์ 

6.ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความถูกต้อง 

รวดเร็ว 

ครบถ้วน 

100 100 100 100 100 หัวหน้างาน

ธุรการ 



7.ความสำเร็จของการพัฒนาทักษะความรู้

ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่

นสิิตและบุคลาก 

ร้อยละจำนวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการอบรม 

70 75 80 85 90 หัวหน้างาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

ร้อยละความ

พงึพอใจของผู้

เข้ารับการ

อบรมในระดับ

ด ี

70 75 80 85 90 

ร้อยละของผู้

เข้ารับการ

อบรมท่ีผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมิน

มาตรฐาน

ทางด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศของ

มหาวทิยาลัย 

70 75 80 85 90 

 


