นโยบายการบริหารงาน
นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
1) นโยบาย ให้มกี ารจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จานวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญา
โท 1 หลักสูตร รวมทั้งจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน ดังนี้
5.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย
5.1.1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5.1.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.3) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
5.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย
5.2.1) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5.2.2) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
5.2.3) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี 2560 ปิดรับนิสิต)
5.3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย
5.3.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย
5.4.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
5.5) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคู่ขนาน จานวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
6.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนานสาขาวิชานิติศาสตร์
6.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) การศึกษาข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากผล
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ความคิดเห็นของผู้ประกอบการไอที ผลประเมินการเรียนการสอนที่
ประเมินโดยนิสิต ผลประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.1 ของหลักสูตรต่างๆ
เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3) กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะปฏิบัติ และ
มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหลักสูตร
4) กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเชิงทักษะและความสามารถ (Competency) โดยอ้างอิงกลุ่ม
องค์ความรู้ตาม มคอ.1 ของสาขาวิชาต่างๆ และมีการกาหนดความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ ความรู้ใน
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ศาสตร์ ที่เ กี่ ย วข้อง (Body of Knowledge) รายวิชาที่สอน และผลการเรีย นรู้ที่คาดหวังในเชิงทัก ษะและ
ความสามารถ (Competency) ของแต่ละหลักสูตร
5) การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมีการนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 7 ด้านมาใช้ พร้อมทั้งได้กาหนดความสัมพันธ์กับรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรกับผลการ
เรี ย นรู้ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท า Curriculum Mapping ใน มคอ.2 โดยมี ผ ลการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต ร 7 ด้ า น
ประกอบด้ ว ย (1) ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (2) ด้ า นความรู้ (3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา (4) ด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ (6) ด้านสุ นทรีย ศิลป์ และ (7) ด้านทัก ษะการส่ง เสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
6) ทุกหลักสูตรมีการกาหนดกลยุทธ์ในการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนในสาขาวิชา
ร่วมประชุมกาหนดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล และระบุไว้ใน มคอ. 2 หมวด 4 ผล
การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ กลยุทธ์หรือกิจกรรม
ของนิสิตเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง
7 ด้าน และในแต่ละภาคเรียนจะมีการกาหนดกลยุทธ์การสอนล่วงหน้า โดยผู้สอนในสาขาวิชาร่วมประชุม
กาหนดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล และระบุไว้ใน มคอ. 3 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
ของนิสิต
7) การจัดการเรียนการสอนมีการส่งเสริมให้นิสิตนาความรู้รวบยอดจากภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
งานจริง และกระตุ้นให้เกิดเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านรายวิชาโครงงาน และวิชาสหกิจศึกษา โดยคณะได้มี
เครือข่ายร่วมมือกับผูใ้ ช้บัณฑิตทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการเตรียมความรูส้ ู่การพัฒนาโครงงานและการ
เข้าร่ว มสหกิ จศึก ษาเพื่อการมีงานท า และยั งคานึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยการนาข้อมูลย้อนกลับ มา
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สาหรับการจัดรายวิชาเพื่อให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับบัณฑิต โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเ้ ป็นสาคัญ โดยมี
กระบวนการสร้ า งความเข้ า ใจหลั ก การพื้ น ฐาน ได้แ ก่ วิธี ก ารบรรยาย การยกตั วอย่ า ง สาธิ ตการใช้
กรณีศึกษา (case study) และการทดลองปฏิบัติการจริง (learning and practice) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง สามารถประยุกต์การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้ มีการกระตุ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดในการต่อ
ยอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมด้วยตัวผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ผ่านรายวิชาโครงงาน
8) ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต สอบมาตราฐานวิ ช าชี พ ด้ า น ICT คณะส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เข้ า อบรมและสอบ
มาตราฐานวิชาชีพด้าน ICT หลายมาตราฐานเพื่อตอบสนองกับผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตที่แตกต่างกัน อาทิ
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination หรือ ITPE โดยคณะ
ได้เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการ มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
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ดิจติ อลคอนเทนต์ จากสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งคณะได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรรับรอง
ในสาขาอาชีพ สาขาฮาร์ด แวร์ (Hardware) สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) และ สาขาแอนิเมชัน (Animation) นอกจากนี้
คณะยังจัดให้มีการอบรมและสอบมาตราฐานเฉพาะผลิตภัณฑ์ เช่น Microsoft Technology Associate (MTA)
Certification และ Microsoft Office Specialist (MOS) Certification ของบริษัท ไมโครซอฟต์ ทั้งนี้เ พื่อเจาะ
กลุ่มผู้ประกอบการเฉพาะทาง
9) การจัดส่งนิสิตเข้า ประกวด แข่งขันและสัมมนาเทคโนโลยีด้าน ICT โดยคณะให้การสนับสนุน
อาจารย์จัดส่งนิสิตเข้าร่วมประกวด แข่งขันและสัมมนาเทคโนโลยี เพื่อฝึกฝนทักษะการนาเสนอ การเตรียม
ความพร้อม การฝึกฝนตนเอง การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่าง
ใกล้ชิด โดยมีตัวอย่างประกวด แข่งขัน เช่น การแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC การแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือวิศวกรทางด้านระบบ
สมองกลฝังตัวของประเทศไทย TESA Top Gun Rally การแข่งขัน Startup Thailand การร่วมงานสัมมนาทาง
วิ ช าการในเวที ต่ า ง ๆ เช่ น งานประชุ ม วิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ ปริ ญ ญาตรี ASEAN
Undergraduate Conference in Computing และการประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา
และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์”
นโยบายการพั ฒ นานิ สิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย เป้าหมายที่ 2 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขา
ของตนเองได้ตามมาตรฐานวิชาชีพกาหนด นาไปสู่ความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ และความ
ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพด้วย
นโยบายและทิศทางการพัฒนาอัตลักษณ์ “มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี”
นโยบายการพัฒนานิสติ ให้มีอัตลักษณ์ 3 ประการ คือ (1) เป็นผู้ที่มสี ุนทรียภาพ (2) มีสุขภาพ
ดี และ (3) มีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อให้บัณฑิตของคณะอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทา เป็นผู้
ที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพในการทางาน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
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สังคมได้อย่างดี โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทั้ง 3 ด้าน และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของทั้งนิสติ อาจารย์ และบุคลากร
นโยบายและทิศทางการพัฒนางานวิจัย
1) นโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการระบบและกลไก
การพัฒนาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.
2) นโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ทั้งด้านการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ระบบและกลไกในการวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรูท้ ี่คนทั่วไปเข้าใจได้ การเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์สู่สาธรณชนและผูเ้ กี่ยวข้อง และการส่งเสริมการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งมีการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
3) นโยบายการหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก รวมทั้งการติดตามประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ
4) นโยบายการส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับสากล โดย
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้ วาม
เข้าใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ และจัดหาแหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์ทั้งในระดับสากล
5) การส่งเสริมการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ โดยการสร้างระบบและ
กลไกการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ และการส่งเสริมการนาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
6) นโยบายการพัฒนาวารสารวิชาการด้าน ICT เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ของอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการวารสารวิชาการด้าน ICT ให้ได้มาตรฐาน
7) นโยบายการการส่งเสริมงานวิจัยโครงการ อพสธ. โดยส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาวิจัยโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดาริฯ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนาผลงานวิจัยโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดาริฯ
8) นโยบายพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research) โดยส่งเสริมให้
บุคลากรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืน้ ที่ (Area-Based Collaborative Research) สนับสนุนงบประมาณวิจัย โดย
สมทบงบประมาณ (Marching Fund) กับหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ABC) ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืน้ ที่ไปใช้ประโยชน์
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9) นโยบายการส่ งเสริม ทรั พ ย์ สินทางปัญ ญา โดยการพัฒ นาระบบและกลไกเพื่อ ช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด และ
ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีลิขสิทธิ์ทางปัญญาและนาไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
นโยบายและทิศทางการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม
1) นโยบายการให้บ ริก ารทางวิชาการเชื่อมโยงกั บ การจัดการเรีย นการสอนและการวิจัย และ
สามารถบูรณาการงานทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
2) นโยบายการพัฒนาความสามารถในการให้บริการทางวิชาการ โดยการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก และพัฒนาองค์ความรูท้ ี่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและมีการเผยแพร่ความรู้นั้น
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เป็นประโยชน์ตอ่ กลุ่มเป้าหมาย
นโยบายและทิศทางการพัฒนางานทานุบารุงศิลววัฒนธรรม
1) นโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด โดยการจัดให้มีคณะกรรมการที่แต่งตั้งมาจากผู้แทนของทุกสาขาวิชาเข้าร่วม
2) นโยบายส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีสว่ นร่วม
3) นโยบายส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน
4) นโยบายการจัดให้มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5) นโยบายส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
นโยบายและทิศทางการพัฒนา 1 คณะ 1 โมเดล
1) นโยบายการพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
ภายใต้ 1 คณะ 1 โมเดล และมีการเผยแพร่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชนในจังหวัดพะเยาและพื้นที่อื่นๆ
2) นโยบายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาพืน้ ที่ต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศไปสนับสนุนการพัฒนาในจังหวัดพะเยาและพืน้ ที่อื่นๆ
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3) นโยบายการส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาโครงงานที่บูรณาการองค์ความรูจ้ ากการเรียนการสอน เพื่อ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร
1) นโยบายการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน
การสอนและการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ โดยการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
และการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
2) นโยบายการส่งเสริมการขอตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ โดยการสนับสนุน
การท าวิจัย สนับ สนุนการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หนังสือและตารา และสนับสนุนการเขีย น
บทความทางวิชาการ รวมทั้งให้ความรูใ้ นการขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3) นโยบายการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน ให้มีความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
4) นโยบายการส่งเสริมให้พนักงานสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในตาแหน่งงานโดยการทาผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตาแหน่งเชี่ยวชาญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านการเงินและบัญชี
1) นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รับ การจัด สรรงบประมาณรายได้จากมหาวิท ยาลัย เป็นวงเงินรวม ประมาณร้อยละ 12 ต่อปี ของ
ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นของนิ สิ ต ในคณะ และคณะได้ น ามาจั ด สรรงบประมาณประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติการตามพั นธกิจและการพัฒนาคณะในด้านต่ างๆ เพื่อรองรับพันธกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณดังนี้
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
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เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจาปี
หมวดเงิน
สัดส่วน (ร้อยละ)
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
กองทุนเพื่อการศึกษา
70
นีอ้ าจเปลี่ยนแปลงตามความ
กองทุนการวิจัย
10
เหมาะสม หรือตามนโยบาย
กองทุนบริการวิชาการ
5
ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี
กองทุนกิจการนิสิต
10
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
4
กองทุนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
รวม
100
2) นโยบายการบริหารการเงิน มีดังนี้
2.1) บริหารการเงินโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงินและ
บัญชีกองทุนจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้คณะฯ โดยใช้หลักเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ ในการสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยนามาใช้ใน
การบริหารจัดการงบประมาณและใช้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
2.2) บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะ และมีการจัดสรรเงินงบประมาณสอดคล้องตามวางแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการของคณะ
2.3) มีการกาหนดตัวผูร้ ับผิดชอบโครงการ ทั้งการกาหนดผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการ
และการทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินโครงการ/กิจกรรม และมีผรู้ ับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุ
อย่างชัดเจน
2.4) มีการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจาเป็นในการ
ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์หลัก และเป็นไปตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
2.5) มีการสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตอ้ งมีการรายงานทางการเงินทุกครั้งที่ปิด
โครงการหรือกิจกรรม
2.6) มีการให้ความรูด้ ้านระเบียบและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแก่บุคลากรของคณะเป็น
ระยะๆ
3) นโยบายการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้กาหนดมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมภายใน ดังนี้
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3.1) มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้บรรลุตามเป้าหมายการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะ
3.2) มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อรายงานผลการใช้จา่ ยเงิน
ประจาเดือนต่อคณะกรรมการประจา และมหาวิทยาลัย
3.3) มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้วเิ คราะห์ค่าใช้จา่ ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเป็นรายไตรมาส เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
บริหารจัดการ
3.4) จัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.5) มีการรับการตรวจสอบภายจากคณะกรรมการภายนอก ตามรอบเวลาการเข้าตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัย และ สตง.
4) นโยบายการส่งเสริมการหารายได้จากการบริการวิชาการ การวิจัย การเป็นที่ปรึกษา และการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีรายรับค่าลงทะเบียนที่เป็นแหล่งทุนภายนอก
นโยบายและทิศทางการพัฒนา ICT Go Green
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวคิดในการพัฒนาคณะเพื่อสนองนโยบาย Green
University ของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “ICT Go Green” ประกอบด้วยประเด็นในการพัฒนา ดังนี้
1) การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย โดยน้อมนาแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2) การส่งเสริมให้มีการจัดการความรูแ้ ละสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงาน ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practices)
3) การนาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มาใช้ปฏิบัติในคณะฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4) การส่งเสริมให้การดาเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะฯ มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
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และได้กาหนดเป้าหมาย 3 Green (3G-CPBE) ไว้ดังนี้
1) Green Culture: พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มคี ่านิยมร่วม 7 ประการ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยน้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 1 เรื่อง คือ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร
2) Green Performance: ส่งเสริมให้มกี ารจัดการความรูแ้ ละสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงาน ให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 5 เรื่อง ดังนี้
2.1) แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN QA)
2.2) แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
2.3) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมวิสัยทัศน์ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวติ สู่สากล” ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอน กับ
การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
2.4) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
2.5) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
3) Green Building and Environments: พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของคณะฯ ให้เป็น
“บ้านน่าอยู่ งานได้ผล คนเป็นสุข” ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 1 เรื่อง คือ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
จัดการจัดอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน
นโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและเว็บไซต์เพื่อบริการแก่นสิ ิต และศิษย์เก่า
2) นโยบายการพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ
3) นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
4) นโยบายการใช้ระบบ e-Office และระบบ e-Mail เป็นระบบสื่อสารหลักขององค์กร
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นโยบายและทิศทางการพัฒนางานธุรการ
1) นโยบายการใช้ระบบ e-Document ในการรับส่งเอกสารภายในคณะและใช้ในการมอบหมายงาน
ตามหนังสือต่างๆ โดยให้บุคลากรทุกคน ใช้งานระบบ e-Document ในการจัดเก็บเอกสาร และการเผยแพร่
หนังสือและองค์ความรู้ต่างๆ และกาหนดให้บุคลากรทุกคนต้องหมั่นตรวจสอบกล่องข้อมูลรับหนังสือใน eDocument ตลอดเวลา
2) นโยบายการจัดเก็บข้อมูลหนังสือราชการและหนังสือต่างๆ ของงานสารบัญคณะ ให้จัดเก็บไว้ที่
งานธุรการส่วนกลาง โดยจัดเก็บไว้ในระบบ e-Document และเซิร์ฟเวอร์กลางของคณะ และมีนโยบายให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องสารองการจัดเก็บหนังสือและเอกสารของตนเองไว้ในรูป แบบเอกสาร หรือ
รูปแบบไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสม
นโยบายและทิศทางการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
1) นโยบายการประชาสั ม พั นธ์ เ พื่อเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสาร ก าหนดให้ฝ่ ายประชาสัมพันธ์มีก าร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อหลักของคณะ ได้แก่ เว็บไซต์ และวารสาร ICT News
Letters และสื่ อ อื่ น ๆ ตามความเหมาะสม โดยต้ อ งเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ และการดาเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม
2) นโยบายการให้ ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ รวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารและผลการด าเนิ น งานในรอบ
ปีงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานประจาปี และสื่อเอกสารอื่นๆ
3) นโยบายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดและนิทรรศการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่
นิสติ และบุคลากรได้รับทราบ
นโยบายและทิศทางการพัฒนาการวระกันคุณภาพการศึกษา
1) ส่งเสริมการนาเกณฑ์ AUN QA มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
2) ส่งเสริมการนาเกณฑ์ CUPT QA และ EdPEX มาใช้ในการประกั นคุณภาพการศึก ษาในระดับ
คณะ
3) นโยบายการพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และมอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชีไ้ ว้อย่างชัดเจน
4) มีการกาหนดตัวบ่งชีป้ ระกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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5) มีการควบคุ ม ติด ตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพการศึก ษา และมีก ารนาผลการ
ประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการทางานและใช้จัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
6) มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7) มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมีแนวปฏิบัติที่ดีดา้ น
การประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู้
คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการจัดการความรู้
(Knowledge Vision) แนวทางการสร้า งคลัง ความรู้ (Knowledge Asset) แนวทางการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
(Knowledge Sharing) และแนวทางการประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง การจั ด การความรู้ ( Knowledge
Assessment) โดยได้กาหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะ มีแนวทาง
และรูปแบบการจัดการความรู้ รวมทั้งผลการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้กาหนดประเด็นในการจัดการความรู้ ดังนี้
1) กาหนดประเด็นในการจัดการความรูอ้ อกเป็น 7 ประเด็น ประกอบด้วย
KM1 – การจัดการความรูด้ ้านการเรียนการสอน
KM2 - การจัดการความรูด้ ้านการวิจัย
KM3 - การจัดการความรูด้ ้านการบริการวิชาการ
KM4 - การจัดการความรูด้ ้านการทานุบารุง
KM5 - การจัดการความรูด้ ้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
KM6 – การจัดการความรูด้ ้านอื่นๆ
ได้กาหนดประเด็นในการจัดการความรู้ด้านอื่นๆ ออกเป็น 7 ประเด็น ประกอบด้วย
KM6-1 การสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร
KM6-2 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN QA)
KM6-3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริหาร
KM6-4 การส่งเสริมวิสัยทัศน์ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้
สร้างสานชีวิตสู่สากล” ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอน กับการวิจัยและการ
บริการวิชาการแก่สังคม
KM6-5 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
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KM6-6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
KM6-7 การจัดการจัดอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมในการเรียนและการ
ปฏิบัติงาน
KM6-8 ด้านอื่นๆ
2) การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละทิ ศ ทางการจั ด การความรู้ (Knowledge Vision) โดยก าหนดเป็ น
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” สอดคล้องกับปณิธานร่วมของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้น การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี โดยให้มีการสารวจและรวบรวมความรู้จากบุคลากร นิสิต และ
ความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ เพื่อนามาสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่ขยายผลต่อไป
3) ส่งเสริมการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Assets) โดยรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้น ได้แก่ (1) ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ใ น
รูป แบบที่เ ป็นเอกสาร หรือ วิชาการ,ตารา, คู่มือปฏิบัติงาน, BAR และ AAR (2) ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit
Knowledge) มีการรวบรวมความรู้ประเภทนี้ด้วยจัดทาเป็น Learning Log รายงานผลการอบรมสัมมนา
และสื่อความรูอ้ ื่นๆ
4) นโยบายการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (Knowledge Sharing) มุ่ง เน้นการสร้า งบรรรยายการศการ
เรียนรู้ โดยมีกรรมการ KM (ผูร้ ับผิดชอบ คุณกิจ คุณเอื้อ คุณอานวย) มีการจัดเครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใช้ e-office, web และ e-mail การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีม ระดับคณะ/โครงการ/กิจกรรม
(ICT QA2KM, BAR/AAR) การสร้างชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP: Communities of Practice) การจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคคลภายนอก/ชุมชน การจัดประกวดผลงานนวัตกรรม และการรณรงค์ให้เขียนบันทึกการเรียนรู้
(Learning Log) รวมทั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการทางาน (Before Action Review) และจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังทางาน (After Action Review)
5) นโยบายการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Assessment) โดย
การประเมินการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งการนาผลไปปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ระบบการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กาหนดนโยบายให้มีการนาระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการดาเนินงานและใช้เป็นระบบสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการ
ปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจากัดในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารได้จัดให้มีการสื่อสารภายใน
ให้แก่บุคลากร ในเรื่องของการสื่ อสารเพื่อการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบัญ การสื่อสารเพื่อ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (KM) การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและผลการ
ดาเนินงาน ทั้งในรูปแบบของการติดประกาศ จดหมายข่าว และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรทุก
คนทราบความเคลื่อนไหว และการดาเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
3.1) การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบัญด้วยระบบ e-Office
ผู้บริหาร ใช้ระบบ AMS e-Office ในการมอบหมายและสั่งการไปยังบุคลากรทุกระดับ
ตั้งแต่รองคณบดี ผูช้ ่วยช่วย หัวหน้าสาขาวิชา และพนักงานสายสนับสนุน และใช้เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงาน ระบบติดตามการดาเนินงานตามหนังสือต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารโต้ตอบเรื่องต่างๆ กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
บุคลากร ใช้ระบบ AMS e-Office ในการรับหนังสือสั่งการจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน
ธุรการ รับหนังสือภายนอก ลงทะเบีย นรับ หนังสือ เสนอหนังสือให้แก่ผู้บริหาร ส่งต่อหนังสือไปยั ง
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหรือผู้เกี่ยวข้อง และติดตามการดาเนินงานตามหนังสือ พนักงานทั้งสาย
วิชาการและสายสนับ สนุ น ใช้ระบบ AMS e-Office เพื่อรับ หนั งสือสั่งการจากผู้บ ริหารแต่ละระดั บ
จัดเก็บหนังสือ ดาเนินการตามหนังสือและรายงานผลย้อนกลับไปยังผูบ้ ริหาร รวมทั้งการสื่อสารโต้ตอบ
เรื่องต่างๆ กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
3.2) การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (KM) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ก าหนดนโยบายการสื่ อ สารและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกคนเขียน Learning Log เพื่อใช้เป็นสื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้บุคลากร
เข้าใจให้ตรงกันและสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยใช้ช่องทางการ
สื่อสารทั้งระบบ AMS e-office ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะ
3.3) การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กาหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและผลการดาเนินงาน ให้แก่บุคลากรภายในได้รับทราบผ่านทางระบบ AMS e-office ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะ รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผล
การดาเนินงานสูธ่ ารณะชนผ่านทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ของคณะ Facebook และ YouTube เป็นต้น
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นโยบายด้านผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้เรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือเทีย บเท่า โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่ก าหนดก าหนดไว้ใ นแต่ละ
หลักสูตร
กลุ่ ม ผู้ มี ส่ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น นิสิ ต บั ณ ฑิต ศิ ษ ย์ เ ก่ า พนั ก งานสายวิ ช าการ
พนักงานสายสนับสนุน ผู้บริหารคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการหรือ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งชุมชนที่รับบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ ดังนี้
1) กลุ่มนักเรียน นิสิต และบัณฑิต มีความคาดหวังต่อหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ และจบไปมีงานทา คณะได้มกี ารทบทวน
หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพตามความคาดหวัง โดยมีการบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่าง
ศึกษา และหลังจบการศึกษา เช่น การจัดห้องสมุด ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย การจัดโครงการ
บ่มเพาะเพื่อพัฒนาอาชีพด้านไอซีทีให้แก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาเพื่อการมี
งานทา และโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ เป็นต้น
2) พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุนมีความคาดหวังในการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ
บัณฑิตพึงประสงค์ จบไปมีงานทาและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีความคาดหวังในการ
พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ คณะมีบริการสนับสนุนต่อพนักงานสายวิชาการ คือการจัดเครื่องมือและสิ่งอานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของอาจารย์ การส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอก และการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ โครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบการ
สอนและตารา เป็นต้น
3) ผู้ บ ริ ห ารคณะ มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ หลั ก สู ต รสามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ มีอัตราการออกจากการศึกษาก่อนเวลาในหลักสูตรต่า (Drop out) และ
มีความคาดหวังถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนตามเกณฑ์ภาระ
งานของมหาวิทยาลัย
4) ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย มีความคาดหวังต่อหลักสูตร มีผู้เข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด มี
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน สอดคล้องตามกรอบ มคอ. เพื่อให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอนเด็กที่ไม่เก่งให้เป็นคนเก่งหรือมีความสามารถปานกลาง และมีการบูรณา
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การการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงฯ รวมทั้งมีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามปณิธานปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
5) ผู้ใช้บัณฑิต มีความคาดหวังต่อหลักสูตรให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทั้งความรู้
ความชานาญและมีทักษะทางวิชาชีพตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
บุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบและพฤติกรรมที่ดี (Soft Skill) คณะได้เชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมใน
การออกแบบวิธีการเรียนการสอน การพัฒนาโครงงาน และการสหกิจศึกษา รวมทั้งร่วมกันฝึกอบรม
และพัฒนานิสติ ให้มคี ุณภาพก่อนส่งเข้าสหกิจศึกษาหรือฝึกงานกับผูใ้ ช้บัณฑิตในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
6) คู่ความร่วมมือด้านวิชาการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มีความคาดหวัง
ต่ อ หลั ก สู ต รในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ
สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและตามนโยบายของคู่ความร่วมมือ เช่น สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แ วร์แห่ งชาติ (องค์ก ารมหาชน) คู่ ความร่วมมือ ที่มีนโยบายสนับ สนุนการผลิต บุคลากรด้า น
ซอฟต์แวร์ป้อนสูอ่ ุตสาหกรรมดิจทิ ัลและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
7) ชุ ม ชนที่ รั บ บริ ก ารวิ ช าการต่ า งๆ ของคณะ มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ หลั ก สู ต รในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่สามารถสนับสนุนการดาเนินงานของ
ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ คณะมีการสารวจความต้องการของชุมชนและนามาจัดทาแผนพัฒนา
ร่วมกับชุมชน มีการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรร่วมมือกับชุมชนและพัฒนาโครงงานหรือวิจัยหรือบริการวิ
ชาการ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ตามแผนที่กาหนด
นโยบายด้านผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผูส้ ่งมอบและคู่ความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
1) ผู้ส่งมอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร คือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามประกาศการรับเข้าศึกษาต่อของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการสร้างความร่วมมือกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลย้อนกลับด้านความต้องการศึกษาต่อของ
นักเรียน ความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ รวมทั้งการดูแลนักเรียนแต่ละ
คนแต่ ล ะกลุ่ ม ที่อ าจมีลั ก ษณะหรื อ ความสามารถพิเ ศษเฉพาะตัว โดยคณะมีค วามร่ ว มมื อภายใต้
โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านไอซีที กับโรงเรียน 26 แห่ง ในเขตภาคเหนือ และมีความร่วมมือ
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ในการพั ฒนาครูผู้ส อนไอที และร่ว มมือพัฒนาคุณภาพการศึก ษาของสถานศึก ษาในเขตภาคเหนือ
รวมทั้งมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) ผู้ส่งมอบนิสิตที่ศึกษาจบในชั้นปีที่ 1-2 คือคณะวิชาที่สอนในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา
ศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
3) ผู้ ส่ ง มอบและคู่ ค วามร่ ว มมื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนิ สิ ต คื อ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควกรุ๊ป และบริษัทเอกชนกว่า
20 แห่ง ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษาของคณะ มีบทบาทในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับด้านความ
ต้องการของตลาดแรงงานและให้ข้อมูลคุณสมบัติของบัณฑิตที่บริษัทด้านไอทีตอ้ งการในแต่ละช่วงเวลา
และคู่ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนิสิตระหว่างเรียน โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ออกแบบวิธีการเรียน
การสอน การอบรม และการเตรียมพร้อมเข้าสู่สหกิจศึกษาและการฝึกงานของนิสิต เพื่อให้นิสิตได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านไอที และเมื่อจบสหกิจศึกษาแล้ว ยังได้
ทางานในบริษัทคู่ความร่วมมือดังกล่าว บริษัทเหล่านั้นจึงเป็นทั้งคู่ความร่วมมือพัฒนานิสิตและเป็นผู้ใช้
บัณฑิตไปพร้อมๆ กัน และยังช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะในด้า นการพัฒนา
นวัตกรรมจนได้รับรางวัลในระดับชาติอีกด้วย เช่น รางวัล Good Paper Award จากการนาเสนอผลงาน
การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ แ บบ Oral Presentation และรางวั ล Grand Award, Best of Excellece Award,
Award of Excellence จากการนาเสนอผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Poster Presentation ในงาน
การประชุม วิชาการระดั บ ปริญ ญาตรีด้า นคอมพิ วเตอร์ ภูมิภ าคอาเซีย น 2015-2016 (The ASEAN
Undergraduate Conference in Computing)
4) ผู้ส่งมอบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คือบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ต่ า งๆ ทั้ ง ผู้ รั บ จ้ า งขนาดใหญ่ แ ละขนาดเล็ ก มี บ ทบาทในการให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ด้ า นแนวโน้ ม
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความต้องการของตลาดแรงงานด้าน
ดั ง กล่ า ว คณะได้ มี ก ารประสานเพื่ อ ก าหนดรายละเอี ย ดของครุ ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ไ อที ต่ า งๆ ให้
สอดคล้องตามวั ตถุ ป ระสงค์ก ารจัด การเรีย นการสอนของแต่ละหลัก สูตร และคณะยั งได้รับ ความ
ร่วมมือจากบริษัทผู้รับจ้างเหล่านั้นในการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นแหล่งฝึกงาน/สห
กิจศึกษาให้แก่นิสิตในระหว่างเรียนอีกด้วย เมื่อนิสิตจบการศึกษายังได้ทางานในบริษัทดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง
5) ข้อกาหนดที่สาคัญในห่วงโซ่อุปทานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ
การได้รับการสนับสนุนที่ดีและการได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตของคณะ
เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร
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นอกจากนั้นคณะยังมีก ลไกสาคัญในการสื่อสารกั บผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ โดยการทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่ว มกัน และมีก ารจัดประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน การจัด
บุคลากรร่วมกันปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงการดาเนินงานร่วมกันอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง คู่ ค วามร่ ว มมื อ เหล่ า นี้ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ค ณะพั ฒ นานวั ต กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
เช่ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชนด้ ว ย Internet of Thinks แอพพลิ เ คชั่ น Smart Tourism Phayao
ซอฟต์ แวร์ ส นับ สนุน การเรีย นของนัก เรีย นและนิสิต และ Digital Content ส าหรั บ ผู้ป ระกอบการใน
ท้องถิ่น เป็นต้น
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