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ค าน า 

 

รายงานประจ าปี 2557 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ ได้รวบรวมผลการ

ด าเนินงานทุกด้านของคณะในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2557 มาน าเสนอในเชิงการวิเคราะห์

เปรียบเทียบผลการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการด าเนินพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะในช่วง

ระยะเวลา 4 ปี ภายใต้การบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ คณบดีคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาคณะในอนาคตต่อไป 

องค์ประกอบของรายงานประจ าปีฉบับนี ้ประกอบด้วย โครงรา่งองค์กร ผลการด าเนนิงานด้าน

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และการบริหาร

จัดการ ตลอดจนการประกันคุณภาพการศกึษา  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 

ฉบับนี ้จะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานตา่งๆ ได้เป็นอย่างดตี่อไป 

   

 

         คณะผู้จัดท า 
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สารจากคณบด ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 

 

  ตลอดระยะเวลา 3 ปีครึ่ง ที่ได้บริหารงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมานั้น 

ได้รับความรว่มมอืเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกคนของคณะ และได้รับรู้ถึงความมุง่มั่นตั้งใจของบุคลากร

ที่จะพัฒนาคณะให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

การพัฒนาคุณภาพคน และพัฒนาคุณภาพของงานต่างๆ เพื่อการเติบโตอย่างมคีุณภาพอย่างยั่งยืน 

รายงานประจ าปี 2557 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้ เป็นรายงานที่

น าเสนอถึงผลการด าเนนิงานและพัฒนาการของคณะทุกด้านที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2554-2557 เป็นผลงาน

ที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกคนของคณะ ผลจากการด าเนินงานเหล่านี้

เปรียบเสมือนการสั่งสมประสบการณ์จากการท างานที่จะใช้เป็นแนวทางการสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

การพัฒนาคณะประจ าปี 2558-2561 ต่อไป  

ความส าเร็จจากการด าเนินงานในช่วงปี 2554-2557 ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

ที่มพีัฒนาการอย่างก้าวกระโดดและสะท้อนให้เห็นศักยภาพการท างานของคณะได้อย่างชัดเจน  

ขอขอบคุณบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์

ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นรากฐานที่จะพัฒนาคณะให้มคีุณภาพเทียบเคียงมหาวิทยาลัยช้ันน าต่อไป 

 

 

 

               ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน ์ เช่ียวสุวรรณ 

           คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ส่วนที่ 1  

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

1. ลักษณะองค์กร 

 ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 

  (1) ประวัติความเป็นมา 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544  

ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2545 เปลี่ยนชื่อเป็นส านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ปี 2550–2551 เปิดสอนเพิ่ม 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิ

สารสนเทศศาสตร์ และระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาในปี 2553 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”  

โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิต 

สู่สากล” และเปิดสอนเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  ในปี 

การศึกษา 2557 เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย และปีการศึกษา 

2550 เปิดหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนาน

สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมมีการ

จัดการเรยีนการสอนระดับปริญญาตร ี9 สาขาวิชา ปริญญาตรีคูข่นาน 2 หลักสูตร และระดับปริญญา

โท 1 สาขาวิชา โดยทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการตามกรอบ

คุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยได้รับการรับรองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ. 2552 จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทุกหลักสูตร   
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 ปัจจุบันมีจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 1,234 คน แบ่งเป็นนิสิตช้ันปีที่ 1 (2558) 

จ านวน 393 คน นิสติช้ันปีที่ 2 (2557) จ านวน 258 คน นิสติช้ันปีที่ 3 (2556) จ านวน 252 คน นิสติช้ัน

ปีที่ 4 (2555) จ านวน 275 คน และนิสิตช้ันปีที่ 5-6 (2554-2553) จ านวน 56 คน และมีจ านวน

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 22 คน และมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 63 คน บุคลากรสาย

วิชาการมคีุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 10 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 50 คน และระดับปริญญาตรี 3 

คน โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน  

 ด้านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ได้มีการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ของส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตั้งแตป่ีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา 

โดยในปี  2555 เป็ นการประ เมิน  สมศ.  รอบที่  3 และในปี  2556 เป็ นการประ เมิน  สกอ .  

จากคณะกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีผลการตรวจประเมนิคุณภาพ ดังนี้ 

 

แผนภูมิที่ 1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศกึษา 2553-2556 
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  (2) หลักสูตรและบริการ 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 10 หลักสูตร 

แบ่งเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตร ี9 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และมีการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรคู่ขนาน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 

 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ จ านวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

  1.1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

  1.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1.3) สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์  

  1.4) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

  2.1) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

  2.2) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

  2.3) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ จ านวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

  3.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

 4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

  4.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์ราฟิกและมัลติมีเดีย  

 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ จ านวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

  5.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต  

 6) จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรคู่ขนาน จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 

  6.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนานสาขาวิชานิติศาสตร์  

  6.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีบริการที่ส าคัญคือ การให้บริการพัฒนา

นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เช่น บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

บริการให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชน และบริการศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที  

เป็นต้น 
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 การจัดหลักสูตรและกลยุทธ์การเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) การศึกษาข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณา

จากผลประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑติ ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการไอที ผลประเมินการเรยีนการ

สอนที่ประเมินโดยนิสิต ผลประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 

ของหลักสูตรต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะ

ปฏิบัติ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของแตล่ะหลักสูตร 

3) ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเชิงทักษะและความสามารถ (Competency)  

โดยอ้างอิงกลุ่มองค์ความรู้ตาม มคอ.1 ของสาขาวิชาต่างๆ  และมีการก าหนดความสัมพันธ์ขององค์

ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Body of Knowledge) รายวิชาที่สอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ในเชิงทักษะและความสามารถ (Competency) ของแต่ละหลักสูตร   

4) การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมีการน าคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 7 ด้านมาใช้ และได้ก าหนดความสัมพันธ์กับรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร

กับผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดท า Curriculum Mapping ใน มคอ.2  โดยมีผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  

7 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา  

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านสุนทรียศิลป์ และ (7) ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

5) ทุกหลักสูตรมีการก าหนดกลยุทธ์ในการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคน 

ในสาขาวิชาร่วมประชุมก าหนดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล และระบุไว้ใน มคอ. 

2 หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ  

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน

การพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน และในแต่ละภาคเรียนจะมีการก าหนดกลยุทธ์การสอนไว้ล่วงหน้า 

โดยผู้สอนในสาขาวิชาร่วมประชุมก าหนดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล และระบุ

ไว้ใน มคอ. 3 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนิสติ  

6) การจัดการเรียนการสอนมีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้รวบยอดจากภาคทฤษฎี 

ไปประยุกต์ใช้งานจริง และกระตุ้นให้เกิดเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านรายวิชาโครงงาน และวิชาสหกิจ

ศกึษา โดยคณะได้มเีครือขา่ยร่วมมอืกับผูใ้ช้บัณฑติทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการเตรยีมความรู้สู่การ

พัฒนาโครงงานและการเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานท า และยังค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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โดยการน าข้อมูลย้อนกลับมาวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับการจัดรายวิชาเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับบัณฑิต โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นส าคัญ โดยมีกระบวนการสร้างความเข้าใจหลักการพื้นฐาน ได้แก่ วิธีการ

บรรยาย การยกตัวอย่าง สาธิตการใช้กรณีศึกษา (case study) และการทดลองปฏิบัติการจริง (learning 

and practice) เพื่ อ ให้ผู้ เ รียนเข้ า ใจอย่ างลึกซึ้ ง  สามารถประยุกต์การแก้ ไขโจทย์ปัญหาได้   

มีการกระตุ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดในการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมด้วยตัวผู้เรียน

เป็นส าคัญ ผา่นรายวิชาโครงงาน 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนนิสิตประจ าปีการศึกษา 2557 
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  (3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปณิธานร่วม “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  

วิสัยทัศน์คณะ “เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู ้ 

 สร้างสานชีวิตสู่สากล” 

พันธกิจ 

1) จัดการเรยีนการสอนที่เน้นใหน้ิสติอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมคีวามสุข 

จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

2) การวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) 

3) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment)  

4) ท านุบ ารุงภูมปิัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)  

สู่สากล 

5) บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล 

 

 วัตถุประสงค์ร่วม 

1) เพื่อจัดการเรยีนการสอนที่เน้นใหน้ิสติอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมี

ความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

2) เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) 

3) เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใชป้ัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment) 

4) เพื่อท านุบ ารุงภูมปิัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)  

สู่สากล 

5) เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

 สมรรถนะหลักของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 2 ด้าน คือสมรรถนะหลัก

ด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสมรรถนะหลักด้าน

การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจหลักของ

คณะและมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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1. พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมี

งานท าและเป็นคนดีของสังคม โดยคณะมีการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์หลักสูตรเพื่อให้

ผู้เรียนมีคุณสมบัติบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเชิงทักษะและความสามารถ (Competency) 

และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 7 ด้านของมหาวิทยาลัย และมีการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ลาน

กิจกรรม และห้องสมุด มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อส่งเสริมการมี

งานท าของผู้เรยีน   

2. พันธกิจการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน โดยศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และมีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

ตอบสนองนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล เชน่ การศกึษาเพื่อพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และการพัฒนา

ระบบแผนที่การปลูกป่าทดแทน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาอ าเภอภูกามยาว จังหวัด

พะเยา การพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดล่วงหน้าของกลุ่มโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการจังหวัด

พะเยา โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นต้น โดยมีการน า

องค์ความรูท้ี่ได้รับจากการวิจัยไปถ่ายทอดสู่ชุมชนไปใช้ประโยชน์ 

3. พันธกิจบริการวิชาการโดยเน้นการใชป้ัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ภายใต้นโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล รวมทั้ง

โครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ

ถ่ายทอดลงสู่ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง  

เชน่ โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนโครงการฝกึอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก

เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบผลติภัณฑ์ให้แก่นักเรียนในอ าเภอภูกามยาว โครงการบ่มเพาะเพื่อพัฒนา

อาชีพและการศกึษาต่อดา้นไอซีทีใหแ้ก่นักเรียน เป็นต้น 

4. พันธกิจท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล 

โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงฯ ภายใต้นโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล เช่น โครงการ 

ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โครงการ มพ.สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

เพลงลูกทุ่ง และโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยมีการน าองค์ความรู้ที่

ได้รับจากการท านุบ ารุงฯ ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนไปใช้ประโยชน์ 

5. พันธกิจบริหารจัดการตามนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพ มีการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน

และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและ

รายงานต่อมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ ด้านการพัฒนาบุคลากรมีการแบ่งภาระงานตามหน้าที่ 
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ความรับผิดชอบ โดยใช้แนวทางการมีส่วมในการท างาน มีการท ารายละเอียดงานและคู่มือการ

ปฏิบัติงาน และมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับตั้งแต่ระดับคณะกรรมการประจ าคณะผู้บริหารและบุคลากร 

โดยมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ผา่นรายงานประจ าปี วารสารข่าว และเว็บไซต์ของคณะ  

 

   (4) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากรทั้งสิ้น 85 คน แบ่งประเภทเป็น

พนักงานสายวิชาการ 63 คน  และพนักงานสายสนับสนุน 22 คน โดยพนักงานสายวิชาการ มีคุณวุฒิ

การศึกษาสาขาวิชาที่ตรงตามหลักสูตรหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สังกัด โดยมีระดับการศึกษาตั้งแต่

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และพนักงานสายสนับสนุน มีคุณวุฒิการศึกษาสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่  

ที่ปฏิบัติ โดยมีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยพนักงานสายวิชาการมีคุณวุฒิทาง

การศกึษาดังนี้   

 

แผนภูมิที ่3 แสดงจ านวนพนักงานสายวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

จ าแนกตามวุฒิการศกึษา (รวมลาศกึษาต่อ) 
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 องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้คณะสามารถ

จัดการเรยีนการสอนบรรลุผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังและบรรลุตามพันธกิจหลักของคณะได้ คือ มีการจัด

โครงสร้างองค์กรและการจัดโครงสร้างการบริหารงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย มีการก าหนดหน้าที่

ความรับผดิชอบและมอบหมายสั่งการตามรายละเอียดของงาน (Job Description) มีการท าแผนกลยุทธ์

เพื่อการพัฒนาคณะโดยการมสี่วนรว่มของบุคลากรทุกคน ตั้งแตก่ระบวนการวางแผนและการถ่ายทอด

แผนสู่บุคลากร (P) กระบวนการน าแผนไปปฏิบัติบัติ (D) กระบวนการติดตามประเมินผล (C) และ

กระบวนการปรับปรุงพัฒนา (A)  

  จากการที่สถาบันการศึกษาต่างๆ มีความต้องการอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

และมหาวิทยาลัยพะเยามีการเปลี่ยนแปลงโยบายการรับเข้าพนักงานสายวิชาการเป็นการรับเฉพาะ  

ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านั้น ส่งผลให้คณะไม่สามารถหาผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวได้ 

เนื่องจากศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มักไม่ค่อยมีผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญา

เอกโดยที่ไม่ติดทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น ท าให้คณะอยู่ในภาวะการขาดแคลนผู้สอนในบาง

หลักสูตร  

  บุคลากรสายวิชาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภาระงานที่หลากหลาย 

ได้แก่ ภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหาร 

บุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงานสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ แบ่งตามหนา้ที่ เชน่ นักวิชาการ

ศกึษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหนา้ที่บุคลากร เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน นักวิชาการเงิน

และบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการโสตทัศน

ศึกษา เป็นต้น คณะส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นสมาชิกและเป็นคณะกรรมการของสภาพนักงาน  

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนจัดตั้งให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

เกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ และรักษาสิทธิประโยชน์ และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร เป็นต้น  

นอกจากนั้นคณะยังมีข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยมีการส่งเสริมให้นิสิต 

และบุคลากรมีสุขภาพดี  มีการตรวจสุขภาพประจ าปี มีการท าประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรทุกคน  

และมีกิจกรรมออกก าลังกาย เชน่ การฝึกโยคะ และการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากร เป็นต้น 
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   (5) สินทรัพย์ 

1) อาคารสถานท่ี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งอยู่ในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เป็นอาคาร 4 ช้ัน ภายในอาคารแบ่งพืน้ที่ใช้สอยออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) พืน้ที่ใช้สอยส่วน

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) พื้นที่ใช้สอยส่วนของศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (3) พืน้ที่ใช้สอยส่วนของศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และ (4) พืน้ที่ใช้สอย

ส่วนที่ให้บริการเรียนการสอนสว่นกลาง 

  

 

 

 

 

รูปที่ 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พื้นที่ใช้สอยส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบไปด้วย 

ห้องเรียน ห้องปฎิบัติงาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสหกิจ

ศกึษา และลานกิจกรรมส าหรับนิสิต โดยแบ่งพืน้ที่ใช้สอยออกเป็นช้ันต่างๆ ได้ดังนี ้

ช้ัน 1 ลานกิจกรรมนิสติ 

ช้ัน 2 หอ้งปฏิบัติงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม หอ้งสมุด และหอ้งเก็บของ 

ช้ัน 3 ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องบ่มเพาะและพัฒนา

อาชีพนิสิต ห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีอาเซียน ห้องปฏิบัติงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยีสูชุ่มชน หอ้งประชุม หอ้งปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หอ้งปฏิบัติงานสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติงานสาขาวิชา  

ภูมสิารสนเทศศาสตร์  



   รายงานประจ าปี 2557 
              

 

15 | ห น้ า  

 

ช้ัน 4 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและไมโคร

โพรเซสเซอร์ ห้องปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอที ห้องสโมสรนิสิต  

ห้องชุมนุมวิชาการ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชา

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) อุปกรณ์การศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรห้องเรียนและห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะ

อย่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยยังได้จัดหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการกลาง 

ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตทุกคณะอีกด้วย โดยห้องปฏิบัติการ

กลางได้ตั้งอยู่ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้มหาวิทยาลัยพะเยา มีความ

พร้อมด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรองรับ 

การจัดการเรียนการสอน  

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอ้งเรียนของสว่นกลาง (ส าหรับทุกคณะ)  

 ช้ัน 1 ได้แก่ 

1) หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 100 ที่นั่ง  จ านวน 2 หอ้ง  

2) หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง  จ านวน 6 หอ้ง 

3) หอ้งเรียน ขนาด 160 ที่นั่ง  จ านวน 2 หอ้ง 

4) หอ้งเรียน ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 4 หอ้ง  

 ช้ัน 2 ได้แก่ หอ้งเรียน ขนาด 200 ที่นั่ง  จ านวน 1 หอ้ง 

 

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์ฉพาะทางของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ช้ัน 3 ได้แก่ หอ้งศูนย์การเรียนรู ้และหอ้งบ่มเพาะและพัฒนาอาชพีนิสิต 

 ช้ัน 4 ได้แก่ 

1) หอ้งปฏิบัติการระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (CISCO Lab) 

2) หอ้งปฏิบัติการดจิทิัลและไมโครโพรเซสเซอร์ (Digital and Micro Controler Lab) 

3) หอ้งปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์ 

4) หอ้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอที 
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รูปที่ 2 หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการ  

3) งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,898,000 บาท แบ่งเป็น

งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพนิสติ การพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ จ านวน 3,719,142 

บาท คิดเป็นร้อยละ 95.41 งบประมาณท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม จ านวน 65,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 1.67 และงบประมาณการบริหารจัดการ จ านวน 113,858 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.92  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 8 ,998,568.37 บาท 

แบ่งเป็นงบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพนิสิต พัฒนาบุคลากร และบริหารจัดการ จ านวน 

8,009,518.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.01 งบประมาณบริการวิชาการ จ านวน 356,500  บาท  

คิดเป็นร้อยละ 3.96 งบประมาณท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม จ านวน 132,550 บาท ร้อยละ 1.47 

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.56 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 6,312,600 บาท แบ่งเป็น

งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพนิสิต พัฒนาบุคลากร และบริหารจัดการ จ านวน 5 ,432,600 

บาท คิดเป็นร้อยละ 86.06 งบประมาณบริการวิชาการ จ านวน 210,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 

3.33 งบประมาณท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม จ านวน 170,000 บาท ร้อยละ 2.69 งบประมาณ

สนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 500,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.92 

 

แผนภูมิที ่4 เปรียบเทียบวงเงนิงบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณที่ได้รับการ

สนับสนุนด้านการวิจัยและการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

  (6) ระเบียบข้อบังคับ 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการด าเนินงานทุกด้านตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งระเบียบด้านการเงิน พัสดุ บุคลากร การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ฯลฯ มกีระบวนการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (มคอ.)  ทุกหลักสูตร สอดคล้องตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 

2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษาเป็นไป
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ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ

สาขาวิชา  และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ

ดีถึงดีมาก ส าหรับด้านการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพในระดับสากล ทางคณะฯ ได้ส่งเสริมให้นิสิตสอบ

เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที โดยคณะเข้าร่วมเป็นศูยน์ทดสอบมาตรฐานไอทีใน

ระดับสากล เชน่ ศูนย์สอบ ITPE ศูนย์สอบ MOS เป็นต้น 

ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

  (1) โครงสร้างองค์กร 

    1) โครงสร้างองค์กร 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งโครงสร้างภายในองค์กร ออกเป็น 4 ระดับ 

ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับฝ่าย และระดับงาน โดยระดับฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร 

ฝา่ยวิชาการ ฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ฝา่ยกิจการนิสิต และฝา่ยวิจัย โดยในแตล่ะฝ่าย

จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นงาน และภายใต้งานจะประกอบไปด้วยงานย่อยๆ ตามภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบของแต่ละงาน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่5 แสดงโครงสร้างองค์กร 
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  2) โครงสร้างการบริหาร 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็นคณะวิชาสังกัดของมหาวิทยาลัย

พะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรก ากับดูแล

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพะเยามีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ส าหรับการ

บริหารงานในระดับคณะจะมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีผู้บริหารระดับล าดับถัดไปคือ รองคณบดี 

ผูช่้วยคณบดี หัวหนา้ส านักงาน และหัวหน้างาน ตามล าดับ  ในส่วนของการบริหารศูนย์ที่อยู่ภายใต้คณะ

นั้น จะมีผู้อ านวยการศูนย์และรองผู้อ านวยการศูนย์ท าหน้าที่บริหารจัดการ  ส าหรับในระดับสาขาวิชา 

จะมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้บริหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่6 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน 
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   ความสัมพันธ์เชงิการรายงานระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยนั้น มีกระบวนการรายงาน

ผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการประจ าคณะเสนอรายงานไปยังคณะกรรมการบริหาร  

เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ จะเสนอต่อไปยังสภามหาวิทยาลัย ส าหรับกรณี

การมอบหมายงานของสภามหาวิทยาลัย สภาจะมีมติใหข้้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของคณะมายังคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะส่งเรื่องมายังคณะ  

ซึ่งคณะจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาแนวทางด าเนินงานต่อไป 

  3) ระบบการสื่อสารทั่วท้ังองค์กร 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ก าหนดนโยบายให้มีการน าระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานและใช้เป็นระบบสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเพื่อความสะดวกในการ

ติดตอ่สื่อสารและการปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีขอ้จ ากัดในการปฏิบัติงาน  โดยผูบ้ริหารได้จัด

ให้มีการสื่อสารภายในให้แก่บุคลากร ในเรื่องของการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานตามระเบียบงาน

สารบัญ การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (KM) การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน ทั้งในรูปแบบของการติดประกาศ จดหมายข่าว และเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบความเคลื่อนไหว และการด าเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  

3.1) การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบัญด้วยระบบ e-Office 

ผู้บริหาร ใช้ระบบ AMS e-Office ในการมอบหมายและสั่งการไปยังบุคลากรทุกระดับ 

ตั้งแต่รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และพนักงานสายสนับสนุน และใช้เป็นระบบจัดเก็บ

ข้อมูลการปฏิบัติงาน ระบบติดตามการด าเนินงานตามหนังสือต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารโต้ตอบเรื่อง

ต่างๆ กับบุคลากรภายในหนว่ยงาน 

บุคลากร ใ ช้ระบบ AMS e-Office ในการรับหนั งสือสั่ งการจากผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง  

เช่น พนักงานธุรการ รับหนังสือภายนอก ลงทะเบียนรับหนังสือ เสนอหนังสือให้แก่ผู้บริหาร ส่งต่อ

หนังสือไปยังบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหรือผู้เกี่ยวข้อง และติดตามการด าเนินงานตามหนังสือ 

พนักงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ใช้ระบบ AMS e-Office เพื่อรับหนังสือสั่งการจากผู้บริหาร

แต่ละระดับ จัดเก็บหนังสือ ด าเนินการตามหนังสือและรายงานผลย้อนกลับไปยังผู้บริหาร รวมทั้งการ

สื่อสารโต้ตอบเรื่องตา่งๆ กับบุคลากรภายในหนว่ยงาน 
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รูปที ่3 แสดงการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบัญด้วยระบบ e-Office  

3.2) การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (KM) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดนโยบายการสื่อสารและ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกคนเขียน Learning Log เพื่อใช้เป็น

สื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้

บุคลากรเข้าใจให้ตรงกันและสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยใช้ช่อง

ทางการสื่อสารทั้งระบบ AMS e-office ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

ของคณะ   

   

รูปที ่4 การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (KM) ด้วยเว็บไซต์ของคณะ 

และระบบ AMS e-Office 
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3.3) การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน ให้แก่บุคลากรภายในได้รับทราบผ่านทางระบบ AMS e-office 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะ  รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และผลการด าเนินงานสู่ธารณะชนผ่านทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ของคณะ  Facebook และ YouTube 

เป็นต้น 

   

รูปที่ 5 การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานผ่านเว็บไซต์คณะ และ Facebook 

 (2) ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มผู้เรยีนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือนักเรียนที่จบการศกึษาระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า โดยมีคุณวุฒแิละคุณสมบัติตามที่ก าหนดก าหนดไว้ในแต่ละ

หลักสูตร  

 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า พนักงานสายวิชาการ 

พนักงานสายสนับสนุน ผู้บริหารคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการ 

หรอืตลาดแรงงาน รวมทั้งชุมชนที่รับบริการวิชาการตา่งๆ ของคณะ ดังนี้ 

1) กลุ่มนักเรียน นิสิต และบัณฑิต มีความคาดหวังต่อหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะท าให้ผูเ้รียนมคีวามรูแ้ละทักษะ และจบไปมีงานท า คณะได้มีการทบทวน

หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดการเรียนการสอน

อย่างมีคุณภาพตามความคาดหวัง โดยมีการบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่าง

ศึกษา และหลังจบการศึกษา เช่น การจัดห้องสมุด ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย การจัดโครงการ

บ่มเพาะเพื่อพัฒนาอาชีพด้านไอซีทีให้แก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาเพื่อการ  

มีงานท า และโครงการบัณฑติสัมพันธ์ เป็นต้น 
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2) พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุนมีความคาดหวังในการพัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ

บัณฑิตพึงประสงค์ จบไปมีงานท าและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีความคาดหวังในการ

พัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญในการสอนโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ คณะมีบริการสนับสนุนต่อพนักงานสายวิชาการ คือการจัดเครื่องมือและสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานของอาจารย์ การส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอก และการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ โครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบการ

สอนและต ารา เป็นต้น 

3) ผู้บริหารคณะ มีความคาดหวังต่อหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

คุณลักษณะบัณฑติพึงประสงค์ มีอัตราการออกจากการศกึษาก่อนเวลาในหลักสูตรต่ า (Drop out) และ

มีความคาดหวังถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนตามเกณฑ์ภาระ

งานของมหาวิทยาลัย 

4) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีความคาดหวังต่อหลักสูตร มีผู้เข้าเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน สอดคล้องตามกรอบ มคอ. เพื่อให้สามารถ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอนเด็กที่ไม่เก่งให้เป็นคนเก่งหรือมีความสามารถปานกลาง และมีการบูรณา

การการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงฯ รวมทั้งมีการ

ประยุกต์ใชค้วามรูไ้ปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามปณิธานปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

5) ผู้ใช้บัณฑิต มีความคาดหวังต่อหลักสูตรให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทั้งความรู้

ความช านาญและมีทักษะทางวิชาชีพตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล  

บุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบและพฤติกรรมที่ดี (Soft Skill) คณะได้เชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมใน

การออกแบบวิธีการเรียนการสอน การพัฒนาโครงงาน และการสหกิจศึกษา รวมทั้งร่วมกันฝึกอบรม

และพัฒนานิสติให้มคีุณภาพก่อนสง่เข้าสหกิจศกึษาหรือฝึกงานกับผูใ้ช้บัณฑิตในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

6) คู่ความร่วมมือด้านวิชาการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มีความคาดหวัง

ต่อหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต่างๆ 

สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและตามนโยบายของคู่ความรว่มมอื เชน่ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คู่ความร่วมมือที่มีนโยบายสนับสนุนการผลิตบุคลากร 

ด้านซอฟต์แวรป์้อนสูอุ่ตสาหกรรดิจทิัลและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น 

7) ชุมชนที่รับบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ มีความคาดหวังต่อหลักสูตรในการ

สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ

ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ คณะมีการส ารวจความต้องการของชุมชนและน ามาจัดท าแผนพัฒนา
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ร่วมกับชุมชน มีการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรร่วมมือกับชุมชนและพัฒนาโครงงานหรือวิจัยหรือบริการ

วิชาการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ตามแผนที่ก าหนด   

 

  (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

 ผูส้่งมอบและคู่ความรว่มมอืของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

1) ผู้ส่งมอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร คือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามประกาศการรับเข้าศึกษาต่อของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการสร้างความร่วมมือกับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับด้านความต้องการศึกษาต่อของ

นักเรียน ความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ รวมทั้งการดูแลนักเรียนแต่ละ

คนแต่ละกลุ่มที่อาจมีลักษณะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะตัว โดยคณะมีความร่วมมือภายใต้

โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านไอซีที กับโรงเรียน 26 แหง่ ในเขตภาคเหนือ และมีความร่วมมือ

ในการพัฒนาครูผู้สอนไอที และร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ 

รวมทั้งมกีารส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศกึษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) ผู้ส่งมอบนิสิตที่ศึกษาจบในช้ันปีที่ 1-2 คือคณะวิชาที่สอนในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา

ศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิต คือส านักงานส่ง เสริม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควกรุ๊ป และบริษัทเอกชน  

กว่า 20 แห่ง ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษาของคณะ มีบทบาทในการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ด้านความต้องการของตลาดแรงงานและให้ข้อมูลคุณสมบัติของบัณฑิตที่บริษัทด้านไอทีต้องการในแต่

ละช่วงเวลา และคู่ความร่วมมอืพัฒนาคุณภาพนิสิตระหว่างเรียน โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ออกแบบ

วิธีการเรียนการสอน การอบรม และการเตรียมพรอ้มเข้าสู่สหกิจศึกษาและการฝกึงานของนสิิต เพื่อให้

นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านไอที และเมื่อจบสหกิจศึกษา

แล้ว ยังได้ท างานในบริษัทคู่ความร่วมมือดังกล่าว บริษัทเหล่านั้นจึงเป็นทั้งคู่ความร่วมมือพัฒนานิสิต

และเป็นผู้ใช้บัณฑิตไปพร้อมๆ กัน และยังช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะในด้าน

การพัฒนานวัตกรรมจนได้รับรางวัลในระดับชาติอีกด้วย เช่น รางวัลชนะเลิศการพัฒนาซอฟต์แวร์  

ในงาน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 (The ASEAN 

Undergraduate Conference in Computing) 
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รูปที่ 6 กระบวนการเชื่อมต่อกับผูส้่งมอบและคู่ความรว่มมอื 

 ในช่วงปีการศึกษา 2555-2557 คณะฯ มีจ านวนนิสิตสหกิจศึกษาที่เกิดจากความ

ร่วมมือดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ดังนี้ 

 

 

แผนภูมิที ่7 แสดงจ านวนนิสิตสหกิจศกึษาประจ าปีการศกึษา 2555-2557 
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4) ผู้ส่งมอบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คือบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์

ต่างๆ ทั้งผู้รับจ้างขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีบทบาทในการให้ข้อมูลย้อนกลับด้านแนวโน้ม

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความต้องการของตลาดแรงงานด้าน

ดังกล่าว คณะได้มีการประสานเพื่อก าหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ  

ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร และคณะยังได้รับความ

ร่วมมือจากบริษัทผู้รับจ้างเหล่านั้นในการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นแหล่งฝึกงาน  

/สหกิจศึกษาให้แก่นิสิตในระหว่างเรียนอีกด้วย เมื่อนิสิตจบการศึกษายังได้ท างานในบริษัทดังกล่าว

อย่างตอ่เนื่อง 

  ข้อก าหนดที่ส าคัญในห่วงโซ่อุปทานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

คือ การได้รับการสนับสนุนที่ดีและการได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตของ

คณะ เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

นอกจากนั้นคณะยังมีกลไกส าคัญในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ โดยการท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน การจัด

บุคลากรร่วมกันปฎิบัติงาน และการติดตามประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงการด าเนินงานร่วมกันอย่าง

ต่อเนื่อง คู่ความร่วมมือเหล่านี้มีส่วนช่วยให้คณะพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น 

แอพพลิเคช่ัน Smart Tourism Phayao ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนของนักเรียนและนิสิต และ Digital 

Content ส าหรับผู้ประกอบการในท้องถิ่น 

2. สภาวการณข์ององค์การ  

 สภาวการณ์ด้านการแข่งขันผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ในประเทศไทยมีจ านวนสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ/ในสังกัด  

ทั้งของรัฐและเอกชน รวม 156 แหง (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, กรกฏาคม 2558) และมี

สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 22 แห่ง ที่มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปิดสอน

หลักสูตรที่เหมือนกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนั้นยังมี

สถาบันอุดมศึกษา อีกประมาณ 75 แห่ง (th.wikipedia.org) ที่เปิดสอนบางหลักสูตรด้านไอทีภายใต้

คณะอื่นๆ ท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนด้านไอทีในสถาบันการศึกษาต่างๆ มากขึ้น มหาวิทยาลัย

แต่ละแห่งต่างก็มีกลยุทธ์ในการแข่งขันรับนักศึกษาเข้าเรียน และเนื่องจากในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ประเทศไทยมีอัตราการเกิดลดลง มีจ านวนผู้อยู่ในวัยเรียนลดลง ท าให้จ านวนนิสิตลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ดังกราฟแสดงจ านวนนิสติรับเข้าใหม่ในชว่งปีการศกึษา 2551-2557 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงจ านวนนิสิตรับเข้าใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในช่วงปีการศึกษา 2551-2557 

 แม้ว่าจะมีจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรด้านไอทีมากขึ้น แต่สถานการณ์การ

ขาดแคลนแรงงานที่มีความเช่ียวชาญด้านไอทียังมีเพิ่มขึ้น แรงงานด้านไอทีในไทยทั้งอุตสาหกรรม  

มีประมาณ 70,000 คน มีจ านวนเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 ,000 คน ผู้ประกอบการด้านไอที 

ได้ให้ความส าคัญต่อคุณภาพมากกว่าจ านวนตัวเลขแรงงานด้านไอที (ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อ านวยการ

สถาบันไอเอ็มซี) เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรการศึกษาของ

สถาบันการศึกษาไม่สามารถปรับปรุงได้ทันตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ผลิตบัณฑิตที่มี

ทักษะไม่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

 จากสภาวการณ์ดังกล่าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้วางแผนในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดแรงงานมากขึ้น 

โดยการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน การเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใ ช้บั ณฑิต  

และผู้ประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมทั้งได้ศึกษาผลประเมินการเรียนการสอน  

ผลประเมินผู้ใช้บัณฑิต ผลประเมินหลักสูตรโดยนิสิตและบุคลากร และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย มาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้และทักษะตรงกับความ

คาดหวังของต้องการของตลาดแรงงาน โดยจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 4 ปี เป็นหลักสูตร

ประจ าปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งมกีารวางแผนส่งเสริมให้นสิิตได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้าน

ไอซีทีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนนิงานด้านการผลติบัณฑิต  
 

1. การจัดการเรียนการสอน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

9 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

9) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์ราฟิกและมัลติมีเดีย 

2. หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต 

 

   นอกจากนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังได้รว่มกับคณะต่างๆ จัดการเรียน

การสอนหลักสูตรคู่ขนาน 2 หลักสูตร และได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนลักสูตรระดับปริญญาตรี

แบบเทียบโอนประสบการณว์ิชาชีพ 2 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรคีู่ขนาน   

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชานิสิตศาสตร์ 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรระดับปรญิญาตรแีบบเทยีบโอนประสบการณ์วิชาชีพ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนิสติในปีการศึกษา 2557 ทั้งสิน้ 1,220 คน และ

จากการเปรียบเทียบจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ในระหวา่งปีการศกึษา 2554 – 2557 พบว่ามีแนวโน้มลดลง ดังตารางตอ่ไปนี้ 

เปรียบเทยีบจ านวนนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2554-2557 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    274 273 239 217 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - 38 59 88 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร - 38 52 61 

4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    386 358 314 220 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      264 261 247 172 

6. สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์     106 136 130 121 

7. สาขาวิชาภูมศิาสตร์  22 8 1 - 

8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  391 384 313 245 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ - - 15 23 

10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย - - - 65 

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ต  46 42 28 8 

รวม 1,489 1,538 1,398 1,220 

  

เปรียบเทยีบจ านวนบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2554-2556 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    61 41 43 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    80 57 81 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      56 32 75 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 20 12 30 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  112 96 61 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ต (ปริญญาโท)   11 12 10 

รวม 317 340 300 

 



   รายงานประจ าปี 2557 
              

 

31 | ห น้ า  

 

กราฟแสดงแนวโน้มจ านวนนิสิตและบัณฑติ ในช่วงปีการศึกษา 2554-2557 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิตปีการศึกษา 2556-2557 

 
 

หมายเหตุ สถานะรอพินิจ คือ นสิิตระดับช้ันปีที่ 1 และ 2 ที่มเีกรดต่ ากว่า 2.00 

 

สาขาวชิา
วศิวกรรม
คอมพวิเตอ

ร์

สาขาวชิา
วทิยาการ
คอมพวิเตอ

ร์

สาขาวชิา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาวชิา
คอมพวิเตอ
รธ์รุกจิ

สาขาวชิา
ภมูิ

สารสนเทศ
ศาสตร์

สาขาวชิา
ภมูศิาสตร์

สาขาวชิา
วศิวกรรม
ซอฟตแ์วร์

สาขาวชิา
วศิวกรรม
สารสนเทศ
และการ
สือ่สาร

สาขาวชิา
เทคโนโลยี
คอมพวิเตอ
รเ์คลือ่นที่

สาขาวชิา
คอมพวิเตอ
รก์ราฟิก
และ

มลัตมิเีดยี

2556 ปกติ 66.8 90.73 77.46 81.59 82.81 100 76.47 54.9 33.33 0

2556 รอพนิจิ 33.17 9.27 22.54 18.41 17.19 0 23.53 45.1 66.67 0

2557 ปกติ 62.8 80.6 65.2 78.4 85.5 0 69.4 78.6 60 83.8

2557 รอพนิจิ 37.2 19.4 34.8 21.6 14.5 0 30.6 21.4 40 16.2
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2. การพัฒนานิสิต 

2.1 ผลการด าเนินโครงการพัฒนานิสิตและจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555–2557 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการด าเนินโครงการพัฒนานิสิตและจัดการ

เรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีโครงการพัฒนานิสิตและจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น       

16 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน 963,500 บาท มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการ

ด าเนนิโครงการ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 หรอืระดับ“ด”ี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีโครงการพัฒนานิสิตและจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น       

13 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน 1,648,000 บาท มีผลประเมินระดับความส าเร็จใน

การด าเนินโครงการ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 หรอืระดับ“ดีเยี่ยม” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีโครงการพัฒนานิสิตและจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น       

21 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน 770,614 บาท มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการ

ด าเนนิโครงการ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 หรอืระดับ“ดเียี่ยม” 

 

เปรียบเทยีบจ านวนโครงการและค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการพัฒนานิสิต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 
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2.2 การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome) ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2554 - 2556 

 จากการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome) ตามตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2554 - 

2556 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต มีผลประเมินดังนี้ 

ปีการศึกษา 2554  มีผลประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08 หรอืระดับ“ด”ี 

ปีการศึกษา 2555  มีผลประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 หรอืระดับ “ดีเยี่ยม” 

ปีการศึกษา 2556  มีผลประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 หรอืระดับ “ดีเยี่ยม” 

 

ประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome) 
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2.3 ผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑติมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 – 2557 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของ

บัณฑิต ให้สอดคล้องตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 3 ด้าน คือ มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี และ

มีบุคลิกภาพดี  โดยมีผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีโครงการ/กิจกรรม 19 โครงการ แบ่งเป็น ด้านมีสุนทรียภาพ 7 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.84 ด้านมีสุขภาพดี 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.32 และด้านมี

บุคลิกภาพดี 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.84 มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาฯ เฉลี่ย

อยู่ที่ 4.34 หรอืระดับ “ดีเยี่ยม” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีโครงการ/กิจกรรม 17 โครงการ แบ่งเป็น ด้านมีสุนทรียภาพ 8 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.06 ด้านมีสุขภาพดี 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.65 และด้านมี

บุคลิกภาพดี 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.29 มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาฯ เฉลี่ย

อยู่ที่ 4.75 หรอืระดับ “ดีเยี่ยม” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีโครงการ/กิจกรรม 17 โครงการ แบ่งเป็นด้านมีสุนทรียภาพ 10 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.82 ด้านมสีุขภาพดี 1 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 5.88 และดา้นมบีุคลิกภาพ

ดี 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.29 มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.86 

หรอืระดับ “ดีเยี่ยม” 

เปรียบเทยีบจ านวนโครงการและค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 
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2.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต (ประเมินโดยนิสิตและบุคลากรคณะ) 

ประจ าปีการศึกษา 2555-2556 

จากการประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต (ประเมินโดยนิสิตและ

บุคลากรคณะ)  ประจ าปีการศึกษา 2555 - 2556 จ านวน 6 ด้าน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการด าเนินงานฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 - 2556 ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2555  มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต ซึ่ง

ประเมินโดยนิสติและบุคลากรคณะ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 หรอืระดับ  “ดีเยี่ยม” 

ปีการศึกษา 2556  มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต ซึ่ง

ประเมินโดยนิสติและบุคลากรคณะ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 หรอืระดับ  “ด”ี 

 

ประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต (ประเมินโดยนิสิตและบุคลากรคณะ) 

ประจ าปีการศึกษา 2555 – 2556 

 

 

 



   รายงานประจ าปี 2557 
              

 

36 | ห น้ า  

 

2.5 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2554 - 2556 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเพื่อส่งเสริมให้

นิสิตประพฤติตนในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมและรู้จักการประกอบคุณงามความดี รวมทั้งเพื่อ

เสริมสร้างให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  ได้ด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตดังกล่าว ได้ส่งเสริมและ

พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของนิสติสอดคล้องตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ (1) ซือ่สัตย์ (2) 

มีวินัย (3) จิตอาสา และ (4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้

เป็น “คนดีของสังคม” สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ร่วมของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงาน

ด้านการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนสิิต ประจ าปีการศึกษา 2554 - 2556 ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2554  มีผลประเมินการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต เฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 

หรอืระดับ“ดีเยี่ยม” 

ปีการศึกษา 2555  มีผลประเมินการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต เฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 

หรอืระดับ“ดีเยี่ยม” 

ปีการศึกษา 2556  มีผลประเมินการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต เฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 

หรอืระดับ“ดีเยี่ยม” 

โดยมีข้อมูลสถิต ิดังแผนภูมิตอ่ไปนี้ 
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2.6 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาศิษย์เก่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้  

ประสบการณ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า 

อย่าต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความภาคภูมิใจใน

สถาบันแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรม และมีผลประเมินระดับ

ความส าเร็จในการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีผลประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 หรอืระดับ“ปานกลาง” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีผลประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 หรอืระดับ“ดีเยี่ยม” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีผลประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 หรอืระดับ“ดีเยี่ยม” 

 

 เปรียบเทยีบจ านวนโครงการและค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการพัฒนาศิษย์เก่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนนิงานด้านการวิจัย บริการวชิาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. การด าเนินงานด้านการวิจัย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เน้นการ

สร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University 

One Province) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานควบคู่

ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิชา ภายใต้การดูแลของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ

เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยของนิสิต และอาจารย์ กับชุมชน ด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและศักยภาพพื้นที่ในชุมชนและมีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและบริการ

วิชาการ โดยมีผลการด าเนินงานด้านการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2557 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  มีโครงการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ แบ่งเป็น โครงการวิจัย 

จากแหล่งทุนภายในคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้รับ

งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนดังกล่าว จ านวน 385,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีโครงการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ แบ่งเป็น โครงการวิจัย

จากแหล่งทุนภายในคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยได้รับ

งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนดังกล่าว จ านวน 75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 และโครงการวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่ง

ทุนดังกล่าว จ านวน 23,820,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.69 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีโครงการวจิัย จ านวนทั้งสิน้ 12 โครงการ แบ่งเป็น โครงการวิจัย

จากแหล่งทุนภายในคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยได้รับ

งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนดังกล่าว จ านวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 และโครงการวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 โดยได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่ง

ทุนดังกล่าว จ านวน 11,085,500 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.37 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีโครงการวิจัย จ านวนทั้งสิน้ 15 โครงการ แบ่งเป็น โครงการวิจัย

จากแหล่งทุนภายในคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 โดยได้รับ

งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนดังกล่าว จ านวน 799,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.39 และโครงการวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 โดยได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่ง

ทุนดังกล่าว จ านวน 10,730,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 93.07 
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เปรียบเทยีบสัดส่วนโครงการวจิัยจากแหล่งทุนต่างๆ 

จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 

 
เปรียบเทยีบสัดส่วนงบประมาณโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 

จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 
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2. การตีพมิพ์และการน าเสนอผลงานทางวิชาการประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2554 – 2557 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  มีผลงานวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 6 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานวิชาการ

ที่ได้รับการตีพิมพ์ จ านวน 3 ผลงาน และผลงานวิชาการที่ได้รับการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 

จ านวน 3 ผลงาน มีจ านวนผูท้ าวิจัย ร้อยละ 3.66 ของบุคลากรทั้งหมด 61 คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีผลงานวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 8 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานวิชาการ

ที่ได้รับการตีพิมพ์ จ านวน 3 ผลงาน และผลงานวิชาการที่ได้รับการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 

จ านวน 5 ผลงาน มีจ านวนผูท้ าวิจัย ร้อยละ 5.68 ของบุคลากรทั้งหมด 71 คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีผลงานวิชาการ จ านวนทั้งสิน้ 10 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานวิชาการ

ที่ได้รับการตีพิมพ์ จ านวน 4 ผลงาน และผลงานวิชาการที่ได้รับการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 

จ านวน 6 ผลงานมจี านวนผูท้ าวิจัย ร้อยละ 8.7 ของบุคลากรทั้งหมด 87 คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีผลงานวิชาการ จ านวนทั้งสิน้ 5 ผลงาน แบ่งเป็น ผลงานวิชาการ

ที่ได้รับการตีพิมพ์ จ านวน 3 ผลงาน และผลงานวิชาการที่ได้รับการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 

จ านวน 2 ผลงาน มีจ านวนผูท้ าวิจัย ร้อยละ 4.4 ของบุคลากรทั้งหมด 88 คน 

 

เปรียบเทยีบจ านวนการตีพิมพ์และการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 
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3. การพัฒนาเอกลักษณ์ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ประจ าปีงบประมาณ  

   พ.ศ. 2554 – 2557 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนา

เอกลักษณ์ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”และพัฒนานิสิตให้สามารถ“เรียนจบและมีงานท า” 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วมของมหาวิทยาลัย ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา

โครงงาน กับการบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้นิสิตทุก

สาขาวิชาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนในห้องเรียนไปใช้ในการจัดท าโครงง านที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน โดยนิสิตลงพื้นที่ให้บริการวิชาการร่วมกับคณาจารย์ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 

อ าเภอ และร่วมพัฒนาโครงงานภายใต้ โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555  รวมทั้ง       

มีการจัดโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ตาม

ภูมภิาค 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  มีโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 26 โครงการ แบ่งเป็น โครงการวิจัย 

จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.23 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 17 โครงการ คิด

เป็นรอ้ยละ 65.38 และโครงการท านุบ ารุงภูมิปัญญาฯ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 15.38 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 15 โครงการ แบ่งเป็น โครงการวิจัย 

จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 9 โครงการ คิด

เป็นรอ้ยละ 60.00 และโครงการท านุบ ารุงภูมิปัญญาฯ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 7 โครงการ แบ่งเป็น โครงการวิจัย 

จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 3 โครงการ คิด

เป็นรอ้ยละ 42.86 และโครงการท านุบ ารุงภูมิปัญญาฯ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 28.57 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 21 โครงการ แบ่งเป็น โครงการวิจัย 

จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 10 โครงการ คิด

เป็นรอ้ยละ 47.62 และโครงการท านุบ ารุงภูมิปัญญาฯ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 9.52 

เปรียบเทยีบจ านวนโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 
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4. การบรกิารวชิาการแก่ชุมชน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความ

เข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment) และมีนโยบายในการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 อ าเภอ 

โดยน า  องค์ความรู้ของนิสิตและบุคลากรไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน โดยบูรณาการกับการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาโครงงานและส่งเสริมให้นิสิตท าโครงงานหรือระบบต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ไป

สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องตามการพัฒนาเอกลักษณ์ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน” รวมทั้งได้ด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมปลายในเขต

ภาคเหนือโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะฯ เพื่อพัฒนานิสิตให้

สามารถ “เรียนจบและมีงานท า” และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วมของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการ

ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีโครงการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ ได้รับ

งบประมาณสนับสนุน จ านวน 666,357 บาท มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 

เฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 หรอืระดับ“ด”ี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีโครงการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้รับ

งบประมาณสนับสนุน จ านวน 275,000 บาท มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 

เฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 หรอืระดับ“ดีเยี่ยม” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ได้รับ

งบประมาณสนับสนุน จ านวน 10,833,600 บาท มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 

เฉลี่ยอยู่ที่ 4.71 หรอืระดับ“ดีเยี่ยม” 
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เปรียบเทยีบจ านวนโครงการบรกิารวิชาการและผลประเมินโครงการโดยเฉลี่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 
 

 
 

เปรียบเทยีบงบประมาณโครงการบริการวิชาการ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 
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5. การท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศลิปะ และวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีนโยบายในการท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารไปพัฒนาและเผยแพร่ภูมิปัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น มีการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา มีการน าความรู้จากการท านุบ ารุงฯ ไปเผยแพร่และต่อยอด  

เป็นงานวิจัย และคณะยังได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางและ

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้วยการสอดแทรกกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมฯ ใน

โครงการต่างๆ เพื่อให้นสิิตถึงพรอ้มด้วยคุณธรรมจรยิธรรม ทั้งด้าน ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา โดยมีผล

การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีโครงการท านุบ ารุงฯ จ านวนทั้งสิน้ 6 โครงการ ได้รับงบประมาณ

สนับสนุน จ านวน 130,000 บาท มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 

หรอืระดับ“ดีเยี่ยม” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีโครงการท านุบ ารุงฯ จ านวนทั้งสิน้ 5 โครงการ ได้รับงบประมาณ

สนับสนุน จ านวน 260,000 บาท มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ เฉลี่ยอยู่ที่ 

4.83 หรอืระดับ“ดีเยี่ยม” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีโครงการท านุบ ารุงฯ จ านวนทั้งสิน้ 6 โครงการ ได้รับงบประมาณ

สนับสนุน จ านวน 250,000 บาท มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ เฉลี่ยอยู่ที่ 

5.00 หรอืระดับ“ดีเยี่ยม” 
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เปรียบเทยีบจ านวนโครงการท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม และผลประเมิน

โครงการโดยเฉลี่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 

 
 

เปรียบเทยีบงบประมาณโครงการท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 
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ส่วนที่ 4  

ผลการด าเนินงานดา้นการบริหารจัดการ 

1. การบรหิารจัดการเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และปณิธานร่วมของมหาวิทยาลัย  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายในการการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ และปณิธานร่วมของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

ระบบประกันคุณภาพ ให้เป็นเครื่องมือผลักดันการด าเนินงานตามพันธกิจหลักและประเด็น

ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์

เพื่อการพัฒนาคณะ กับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการบูรณาการ

และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามคุณสมบัติของบัณฑิตพึงประสงค์ และเพื่อให้การด าเนินพันธกิจทุกด้าน

บรรลุวัตถุประสงค์รว่ม ค่านิยมรว่ม และเอกลักษณ์ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 

 
 

กระบวนการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2. ผลการด าเนินโครงการด้านการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการด าเนินโครงการด้านการบริหารจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 ดังนี้ 
 

เปรียบเทยีบสัดส่วนจ านวนโครงการด้านการบริหารจัดการและวงเงินงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 

 
 

เปรียบเทยีบแผนและผลการจัดโครงการ ประจ าปี 2554-2557 
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เปรียบเทยีบวงเงินงบประมาณในภาพรวมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 

 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน

ทั้งสิ้น 3,660,900 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ จริง จ านวน 1,528,475.50 บาท สามารถลด

ต้นทุนได้รอ้ยละ 58.25 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน

ทั้งสิ้น 2,133,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ จริง จ านวน 1,728,280.50 บาท สามารถลด

ต้นทุนได้รอ้ยละ 18.97 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน

ทั้งสิ้น 13,270,450 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ จริง จ านวน 10,462,025 บาท สามารถลด

ต้นทุนได้รอ้ยละ 21.75 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน

ทั้งสิ้น 2,651,900 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ จริง จ านวน 2,282,015.25 บาท สามารถลด

ต้นทุนได้รอ้ยละ 13.95 
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เปรียบเทยีบการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 

 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โครงการตามแผนปฏิบัติการมีจ านวนตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 110 ตัวชี้วัด 

เป็นตัวชีว้ัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ จ านวน 105 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นรอ้ยละ 95.45 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โครงการตามแผนปฏิบัติการมีจ านวนตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 134 

ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ จ านวน 125 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 

93.28 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โครงการตามแผนปฏิบัติการมีจ านวนตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 109 ตัวชี้วัด 

เป็นตัวชีว้ัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ จ านวน 104 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นรอ้ยละ 95.41 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โครงการตามแผนปฏิบัติการมีจ านวนตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 98 ตัวชี้วัด 

เป็นตัวชีว้ัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ จ านวน 95 ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นรอ้ยละ 96.94 
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3. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีนโยบายการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ 

สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนของนิสิตเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการจัดการ

เรียนการสอน และการพัฒนานิสิต รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขลักษณะที่ดีโดยได้วางแผนในการพัฒนา

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน และการจัด

กิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  

การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 
 

รายการ ผลการด าเนินงาน 

ลานกิจกรรมนิสติ / จุดอ่านหนังสือใหน้ิสิต  1 ลาน 

หอ้งสมุดคณะ  1 หอ้ง 

หอ้งปฏิบัติการภาษา  1 หอ้ง 

หอ้งบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพนิสิต และหอ้งส าหรับหน่วยวิจัย 1 หอ้ง 

หอ้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีอาเซียน 1 หอ้ง 

หอ้งปฏิบัติงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสูชุ่มชน 1 หอ้ง 

หอ้งปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CISCO Lab) 1 หอ้ง 

หอ้งปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและ 

ไมโครโพรเซสเซอร์ (Digital and Micro Controller Lab)  

1 หอ้ง 

หอ้งปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์ 1 หอ้ง 

หอ้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอที 1 หอ้ง 

หอ้งสโมสรนิสิต ห้องชุมนุมวิชาการ 1 หอ้ง 

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 100 ที่นั่ง 2 หอ้ง 

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง 6 หอ้ง 

หอ้งเรียน ขนาด 160 ที่นั่ง 2 หอ้ง 

หอ้งเรียน ขนาด 80 ที่นั่ง 4 หอ้ง 

หอ้งเรียน ขนาด 200 ที่นั่ง 1 หอ้ง 
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4. การพัฒนาบุคลากร  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 - 2557 ตามแผนพัฒนาบุคลากร และมีผลการพัฒนาพนักงานสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ดังนี้  

 

เปรียบเทยีบแผนและผลการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 
 

รายการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

แผน แผน ผล ผล แผน ผล 

พนักงานสายวิชาการ       

การศึกษาต่อปรญิญาเอก   2 10 7 2 10 0 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 3 1 1 3 2 0 

การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 48 23 23 48 42 42 

การสรรหาบุคลากร  - 6 10 - 6 4 

พนักงานสายสนับสนุน       

การศึกษาต่อ 2 7 0 2 0 0 

การสรรหาบุคลากร  1 2 7 1 12 3 

การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 24 5 5 24 17 17 
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เปรียบเทยีบแผนและผลการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 
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 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

 5.1  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 

เปรียบเทยีบผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ระหว่างการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการประจ าคณะ 

และการประเมินโดย คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
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5.2  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี 
 

เปรียบเทยีบผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

4.75

5.00

ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557



   รายงานประจ าปี 2557 
              

 

59 | ห น้ า  

 

5.3 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 – 2557 
 

ภาคเรยีน 
จ านวนอาจารย์ 

ได้รับการประเมิน 

ร้อยละ 

ของผู้ประเมิน 

ผลประเมินโดย

เฉลี่ย 

2/2554 98 คน 33.79 4.22 

1/2555 111 คน 31.49 4.18 

2/2555 39 คน 17.49 4.17 

1/2556 37 คน 29.76 4.22 

2/2556 36 คน 82 4.22 

1/2557 38 คน 83 4.10 

 

เปรียบเทยีบผลการประเมินอาจารย์ที่ปรกึษา 

ประจ าปีการศึกษา 2554 – 2557 

 
 

 

  

  



   รายงานประจ าปี 2557 
              

 

60 | ห น้ า  

 

5.4 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2554 – 2557 
 

ภาคเรยีน 
จ านวนอาจารย์ 

ที่รับการประเมิน 

ร้อยละ 

ของผู้ประเมิน 

ผลประเมิน

โดยเฉลี่ย 

1/2555 112 คน 52.64 4.20 

2/2555 108 คน 54.40 4.29 

1/2556 149 คน 69.41 4.20 

2/2556 138 คน 52.43 4.36 

1/2557 125 คน 52.64 4.64 

2/2557 179 คน 55.95 4.38 

 

เปรียบเทยีบผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2555 – 2557 
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 5.5 ผลการประเมินการพนักงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2554 – 2557 

เปรียบเทยีบผลการปฏิบตัิงานของพนักงานสายสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ 2554 – 2557 

 

 
 

  

 

  

งานธุรการและ

บุคคล

งานการเงินและ

พัสดุ

งานแผนและ

ประกันฯ
งานกิจการนิสิต

งาน

ห้องปฏิบัติการ
งานวิชาการ

2557 72.75 64.47 82.89 59.75 70.5 77.63

2556 72.75 64.47 82.89 59.75 70.5 77.63

2555 75.25 66.92 82.5 69.25 80.95 81.25

2554 64.45 53.9 81.7 59.8 83.4 68.2
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6. การเงนิและงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 3,967,000 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 

3,630,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.50  

2) กองทุนบริการวิชาการ จ านวน 303,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.64   

3) กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 34,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.86  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 5,696,000 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 

3,755,915 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 65.94  

2) กองทุนสินทรัพย์ถาวร จ านวน 1,795,085 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.55  

3) กองทุนบริการวิชาการ จ านวน 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.40  

4) กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.14  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 8,998,568.37 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 

3,915,718.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.51  

2) กองทุนสินทรัพย์ถาวร จ านวน 3,236,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 35.96  

3) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 857,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 

9.53  

4) กองทุนบริการวิชาการ จ านวน 356,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96   

5) กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 132,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.47  

6) กองทุนวิจัย จ านวน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.56 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 6,324,980 บาท แบ่งเป็น  

1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 

4,392,428.75 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 69.45  

2) กองทุนสินทรัพย์ถาวร จ านวน 95,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.50  

3) กองทุนกิจการนสิิต จ านวน 957,551.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.14  

4) กองทุนบริการวิชาการ จ านวน 210,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.32   

5) กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 170,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.68  

6) กองทุนวิจัย จ านวน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.91 
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      เปรียบเทยีบงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 

หนว่ย : บาท 

รายการ 2554 2555 2556 2557 

กองทุนเพื่อการศึกษา 3,630,000  3,755,915  3,915,718.37  4,392,428.75  

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร -  1,795,085  3,236,000  95,000  

กองทุนกิจการนิสติ -  -  857,800  957,551.25  

กองทุนบริการวิชาการ 303,000  80,000  356,500  210,000  

กองทุนวจิัย -  -  500,000  500,000  

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

34,000  65,000  132,550  170,000  

รวม 3,967,000  5,696,000  8,998,568.37  6,324,980  

 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ร่วม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -  2557 
 

วัตถุประสงค์รว่ม 
งบประมาณ (บาท) 

2555 2556 2557 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้นสิิตอยู่และเรียน (Live and Learn) 

อย่างมคีวามสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

683,000 857,800 932,614 

2. การวจิัยท่ีเนน้การสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) 

เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One 

Province 

24,000,000 11,655,500 145,000 

3. บริการวิชาการโดยเนน้การใชปั้ญญารวมหมูเ่พื่อพัฒนาความ

เข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment) 

245,000 356,500 657,000 

4. ท านุบ ารุงภูมปัิญญา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล 

120,000 132,550 150,000 

5. บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยดึมั่นใน

ธรรมาภบิาล 

1,105,000 7,151,718 4,427,986 

รวม 26,153,000 20,154,068 6,312,600 
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7. การประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาระบบการประเมนิคุณภาพการศกึษาอย่าง

ต่อเนื่อง  โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายนอก (ICT QA2KM) และมีการ

ติดตามการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานการประกันคุณภาพเป็นระยะๆ  

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553 - 2556 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5.00) 

ปีการศกึษา 2556 ปีการศกึษา 2555 
ปีการศกึษา 

2554 
ปีการศกึษา 2553 

องคป์ระกอบท่ี 1 
5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 1.00 

ปรับปรุง

เร่งดว่น 
1.00 

ปรับปรุง

เร่งดว่น 

องคป์ระกอบท่ี 2 3.89 ด ี 3.90 ด ี 3.72 ด ี 2.25 ปรับปรุง 

องคป์ระกอบท่ี 3 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 2.50 ปรับปรุง 2.50 ปรับปรุง 

องคป์ระกอบท่ี 4 4.27 ด ี 5.00 ดีมาก 1.87 ปรับปรุง 1.87 ปรับปรุง 

องคป์ระกอบท่ี 5 
5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 1.50 

ปรับปรุง

เร่งดว่น 
1.50 

ปรับปรุง

เร่งดว่น 

องคป์ระกอบท่ี 6 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 2.00 ปรับปรุง 2.00 ปรับปรุง 

องคป์ระกอบท่ี 7 4.93 ดีมาก 5.00 ดีมาก 3.00 พอใช ้ 3.00 พอใช ้

องคป์ระกอบท่ี 8 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ด ี 4.00 ด ี

องคป์ระกอบท่ี 9 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ด ี 4.00 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี ้

ของทุกองค์ประกอบ 
4.48 ดีมาก 4.62 ดีมาก 4.28 ด ี 2.37 ปรับปรุง 

 

หมายเหตุ : การเปรียบเทียบระดับคะแนนประเมิน 

0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51–2.50  ด าเนนิงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50  ด าเนนิงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50  ด าเนนิงานระดับดี 

4.51-5.00  ด าเนนิงานระดับดีมาก 
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เปรียบเทยีบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ (สกอ.) 

ประจ าปีการศึกษา 2553 - 2556 

 

เปรียบเทยีบผลประเมินตรวจสอบคุณภาพภายนอก (สมศ.) ประจ าปีการศึกษา 2554 - 2556 
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8. การจัดการความรู้ 

 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการจัดการความรู้ 

(Knowledge Vision) แนวทางการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Asset) แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(Knowledge Sharing) แนวทางการประเมินผลและปรับปรุ งการจัดการความรู้  ( Knowledge 

Assessment) และได้ก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะ และ

มหาวิทยาลัยพะเยา   

การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

 

  

Knowledge Vision :                                   

                                       ICT

1.              

2.                   

3.          

4.               

5.                                     

                                                               ICT

1.              

2.                   

3.          

4.               

5.                                     

                                                 ICT

KM1 – การจดัการความร ้ ด้านการเรียนการสอน ผ ้บริหาร อาจารย  เจ้าหน้าท่ี และนิสติ  

KM2 - การจดัการความร ้ ด้านการวิจยั ผ ้บริหาร อาจารย  เจ้าหน้าท่ี และนิสติ

KM3 - การจดัการความร ้ ด้านการบริการวิ าการ ผ ้บริหาร อาจารย  เจ้าหน้าท่ี และนิสติ  

KM4 - การจดัการความร ้ ด้านการท านบุ ารุง ผ ้บริหาร อาจารย  เจ้าหน้าท่ี และนิสติ  

KM5 - การจดัการความร ้ ด้านบริหารจดัการและป ิบตัิงาน ผ ้บริหาร อาจารย  และเจ้าหน้าท่ี   
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รูปแบบการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
จ านวนบันทกึการเรียนรู้ (Learning Log)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                /

                

General Competency

•           

•                     

         

                

Knowledge Assets

                           /        

KM1 KM2 KM3 KM4

                            ICT

Tacit Knowledge

• Learning Log    

          

• BAR/AAR

Explicit Knowledge

• e-Book

• e-Learning

•                 
• Learning Log        

•                    
    /      

Knowledge SharingKnowledge Vision Knowledge Assessment

Functional Competency

•                  

•                     

                      

•        /           /      
•                  

                        

•           KM               

                          

•                                 
    e-mail, e-office, web

•                             
                /       /

         ICT QA2KM, 

BAR/AAR)

•                       CoP: 

Communities of Practice)

•                         
           /     

•                       

•                     

•               /
       

•                   

“                                ”
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 จากผลการประเมินตรวจสอบประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2556                  การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการเขียนบันทึกความรู้ (Learning Log) เพื่อแลกเปลี่ยนและปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินงานของคณะนั้น คณะกรรมการประเมินตรวจสอบได้ยกย่องให้เป็น“แนวปฏิบัติที่ดี”  ในการ

จัดการความรู ้ที่ควรเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

ผลประเมินระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ของบุคลากร 

 

 
 

 

3 3 3 3 3 3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

KM1 การเรียนการสอน

KM2 การวิจัย

KM3 การบริการวิชาการ

KM4 การท านุบ ารุง

KM5 การบรหิารจัดการ

KM6 อื่นๆ


