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ค ำน ำ 

 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจ
หลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม โดยบูรการงานตามพันธกิจกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาชุมชน 
ตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักด้านต่างๆ ของคณะ ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นที่เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนในนามคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จนถึงปี 2559   

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ที่จะน าข้อมูลไปใช้ได้ตามสมควร 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ 
คณบดี 
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โครงร่ำงองค์กร 
 

ก.  ประวัติควำมเป็นมำและสภำพแวดล้อมขององค์กร 
 
 1) ประวัติควำมเป็นมำ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 โดยใช้ชื่อว่า 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอน    
1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อมาในปี 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปิดสอนเพ่ิมอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ.2550–2551 ได้เปิดสอนเพ่ิมอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต่อมาเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และประกาศในราชกิจจา -
นุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้เป็น "มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 17 
กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ข้อ 4 ให้จัดตั้งส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ประกอบด้วย 13 คณะ 2 วิทยาลัย จึงมีผลให้ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีฐานะเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2553 เป็นต้นมา 
ต่อมาได้มกีารสรรหาคณบดี และมีค าสั่งที่ 349/2554 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2554 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติ
รัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด ารงต าแหน่งจนถึงปัจจุบัน  และปัจจุบัน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอน รวม 10 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 9 
หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร มีนิสิตทั้งสิ้น จ านวน 1,209 คน และมีบุคลากรทั้งสิ้น 88 คน แบ่งเป็น
พนักงานสายวิชาการ จ านวน 65 คน และพนักงานสายสนับสนุน จ านวน 23 คน    
  

2) ปรัชญำ ปณิธำนร่วม และวิสัยทัศน์   
ปรัชญำ 
ปญฺญาชีวิ เสฏฺฐชวีี นาม  (ชีวติที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา จัดเป็นชีวิตประเสริฐที่สุด) 
ปณิธำนร่วม 
“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment” 
วิสัยทัศน์ 
“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่สากล” 
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3) วัตถุประสงค์ร่วม 

 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมี
งานท าและเป็นคนดีของสังคม 
  2. เพ่ือท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุน
แนวคิด OUOP – One University One Province) 
  3. เพ่ือบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 
Empowerment) 
  4.  เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล 
  5. เพ่ือบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล 
 

4)  ค่ำนิยมร่วม 
 1. Competence หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความส าคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นอันดับแรก
ก่อนเสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ตลอดเวลา) (เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership) 
 2. Freedom  หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพ่ือส่งเสริมสนับ 
สนุนให้เกิด Excellence) (ท าให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรือเชี่ยวชาญ) 
 3. Justice  หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา)     (มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ท าให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน) 
 4. Generosity  หลักความมีน้ าใจ (มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ” ของผู้ที่อ่อนแอ
กว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ)      (ท าให้เกิด
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข) 
 5. Team Learning and Working  หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม (เน้นการเรียนรู้
จากการท างานและการด าเนินชีวิต) (ท าให้เกิดปัญญารวมหมู่) 
 6. Shared Vision  หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน) (ท าให้เกิดพลัง
สามัคคี) (ท าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้) 
 7. Local and Global Spirit หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ “องค์ความรู้ที่ผลิต
และท่ีใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”) (ท าให้เกิดความเป็นสากล หรือ 
Internationalization) 
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5)  พันธกิจหลักและประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. การผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ี

มีคุณภาพและมีความสามารถท างานในบริษัทข้ามชาติหรือในระดับสากลได้ 
2. การวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเผยแพร่ตีพิมพ์          ใน

ระดับสากล 
3. บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม        ด้าน

ไอซีทีไปบริการวิชาการให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับสากล   
4. การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม           และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่ในระดับสากล 
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นการเป็น Green Faculty         ตาม

นโยบาย Green University พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารคณะยึดหลักธรรมาภิบาล บุคลากร
ท างานอย่างมีคุณภาพและสร้างค่านิยมร่วมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และพัฒนาคณะให้เป็นคณะสีเขียว (Green 
Faculty) 

 
6)  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของคณะ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดเอกลักษณ์สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ  
“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน”   
 

7)  อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนอกจากจะผลิตบัณฑิตให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
ตามหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยพะเยายังได้มีการก าหนดอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย คือ “มีสุนทรียภาพ มี
สุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี”   

มีสุนทรียภาพ   หมายถึง  มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ 
มีสุขภาพดี  หมายถึง  มีสุขนิสัยและสุขภาพดี 
มีบุคลิกภาพดี หมายถึง  มีความสุภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
8) ข้อก ำหนดด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีข้อก าหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต สอดคล้อง
กับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา คือ  “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์” 
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9) หลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 10 หลักสูตร แบ่งเป็น 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
หลักสูตรคู่ขนาน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 

 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
  1.1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  1.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1.3) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  1.4) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
  2.1) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
  2.2) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
  2.3) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
  3.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
  4.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย  
 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
  5.1) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 6) จัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรคู่ขนาน จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
  6.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนานสาขาวิชานิติศาสตร์  
  6.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีบริการที่ส าคัญคือ การให้บริการพัฒนานวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัย โดยมี “ศูนย์พัฒนานวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน” เป็นหน่วยงานให้บริการ เช่น บริการวิชาการแก่สังคม บริการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ บริการให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชน และบริการศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที เป็นต้น 
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10)  นิสิตและบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการรับเข้านิสิตตามประกาศ

และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีนิสิตส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีสถิติจ านวนนิสิต
และบัณฑิต ดังต่อไปนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2560)   
 

 
 

แสดงจ ำนวนนิสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 - 2559 
 

  
 

แสดงจ ำนวนบัณฑิตที่จบกำรศึกษำ รุ่นปีกำรศึกษำ 2553 - 2558 
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11)  บุคลำกร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 88 คน  

แบ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ 65 คน และพนักงานสายสนับสนุน 23 คน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ จ านวน 
ต าแหน่ง และการศึกษา ดังนี้ (ข้อมูลวันที่ 19 มกราคม 2560) 

 
 ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกร แยกตำมต ำแหน่ง ประเภท และระดับกำรศึกษำ 
 

ต ำแหน่ง 

ประเภทของบุคลำกร  
(คน) รวมตำม

ประเภท  
(คน) 

 ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 
(คน) 

รวมตำม 
กำรศึกษำ   

(คน) สำย
วิชำกำร 

สำย 
สนับสนุน 

ปริญญำ 
ตรี 

ปริญญำ 
โท 

ปริญญำ 
เอก 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 - 6 - 1 5 6 
2. อาจารย์ 55 - 55 - 42 13 55 
3. ผู้ช่วยสอน 4 - 4 4 - - 4 
4. คร ู - 2 2 1 1 - 2 
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 4 4 2 2 - 4 
6. บุคลากร - 1 1 - 1 - 1 
7. นักวิชาการเงินและบัญชี - 1 1 1 - - 1 
8. นักวิชาการพัสดุ - 2 2 2 - - 2 
9. นักวิทยาศาสตร์ - 1 1 - 1 - 1 
10. นักประชาสัมพันธ์ - 1 1 1 - - 1 
11. นักวิชาการศึกษา - 7 7 6 1 - 7 
13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 1 1 - - 1 
13. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 1 1 1 - - 1 
14. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - 1 1 1 - - 1 
15. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด - 1 1 1 - - 1 

รวม 65 23 88 21 49 18 88 
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ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรแยกตำมระดับกำรศึกษำ 
และต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 

   
 

ร้อยละของระดับกำรศึกษำของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
และร้อยละของบุคลำกรแบ่งตำมประเภทต ำแหน่ง 

  



 

 10 

 
 12) ทรัพยำกรเกื้อหนุนกำรศึกษำ 
 

12.1) อำคำรสถำนที่ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งอยู่ในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป็นอาคาร 4 ชั้น ภายในอาคารแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) พ้ืนที่ใช้สอยส่วนของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2) พ้ืนที่ใช้สอยส่วนของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3) พ้ืนที่ใช้
สอยส่วนของศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (4) พ้ืนที่ใช้สอยส่วนที่ให้บริการเรียนการสอนของส่วนกลาง 
 

 
 

อำคำรคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

พ้ืนที่ใช้สอยในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้อง
ปฏิบัติงาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสหกิจศึกษา และลานกิจกรรมส าหรับนิสิต โดยแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย
ออกเป็นชั้นต่างๆ ได้ดังนี้ 

ชั้น 1 ลานกิจกรรมนิสิต และห้องอาหาร 
ชั้น 2 ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม ห้องสมุด และห้องเก็บของ 
ชั้น 3 ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องปฏิบัติการสหกิจศึกษา ห้องศูนย์การ

เรียนรู้เทคโนโลยีอาเซียน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  

ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและไมโครโพรเซสเซอร์ 
ห้องปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอที ห้องสโมสรนิสิต ห้องชุมนุมวิชาการ ห้อง
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ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมคอม พิวเตอร์ ห้อง
ปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 

ห้องปฏิบัติงำนและลำนกิจกรรม 
 

12.2) เครื่องมือและอุปกรณ์รองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะอย่างเพียงพอ

ต่อการจัดการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยยังได้จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการกลาง ส าหรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตทุกคณะโดยใช้ห้องปฏิบัติการกลางร่วมกัน ณ อาคารคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีห้องปฏิบัติการกลางด้านไอที ดังนี้ 

 ชั้น 1  
1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 100 ที่นั่ง  จ านวน 2 ห้อง  
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง  จ านวน 6 ห้อง 
3) ห้องเรียน ขนาด 160 ที่นั่ง  จ านวน 2 ห้อง 
4) ห้องเรียน ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง  

 ชั้น 2  
1) ห้องเรียน ขนาด 200 ที่นั่ง  จ านวน 1 ห้อง 
2) ศูนย์บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
3) ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
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 ชั้น 3    
1) ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 
2) ห้องสมุดประจ าคณะ 
3) ห้องสหกิจศึกษา 

 ชั้น 4    
1) ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CISCO Lab) 
2) ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและไมโครโพรเซสเซอร์ (Digital and Micro Controller Lab) 
3) ห้องปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์ 
4) ห้องศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอที 
5) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนของส่วนกลาง (ส าหรับทุกคณะ) 

 
 

 

 
 

 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร  
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12.3) งบประมำณ 
  มหาวิทยาลัยพะเยามีรูปแบบการบริหารงบประมาณแบบรวมศูนย์ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ด้านสาธารณูปโภค ด้านยานพาหนะ ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ และ
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ฯลฯ ส าหรับคณะมีความรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานิสิต โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ งบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน  และนอกจากนั้นคณะฯ ยังมี
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก ส าหรับการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ดังแสดงเป็น
แผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 

เปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณแผ่นดิน 
และงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 - 2559  

 13) ระเบียบข้อบังคับ 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการด าเนินงานทุกด้านตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งระเบียบด้านการเงิน พัสดุ บุคลากร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ มีกระบวนการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ทุกหลักสูตร ส าหรับด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทุกปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะ
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2554-2557 อยู่ในระดับดีถึงดีมาก และในปีการศึกษา 
2558 สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ CUPT QA ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันและ
ระดับคณะ  และใช้เกณฑ์ AUN QA (ภาคภาษาไทย) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และมี
แผนพัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองในระดับ AUN QA สากลในอนาคต  
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 
 1) โครงสร้ำงองค์กร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งออกเป็น 9 สาขาวิชา         
1 ศูนย์และ 1 ส านักงานคณะ   

 

 
 

โครงสร้ำงองค์กร 
 
 2) โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหาร
สูงสุด และมีรองคณบดี 4 ฝ่าย คือรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้ช่วยคณบดี 2 ฝ่ายคือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย มีคณะกรรมการประจ าคณะท าหน้าที่บริหารคณะตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมี
คณะกรรมการด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการกิจการนิสิต 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นต้น ในส่วนของการบริหารศูนย์ที่อยู่ภายใต้คณะนั้น จะมีผู้อ านวยการ
ศูนย์ท าหน้าที่บริหารจัดการ  ส าหรับในระดับสาขาวิชาจะมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้บริหาร และมีเลขานุการคณะ
ประจ าส านักงานคณะ  
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 
3) ระบบกำรสื่อสำรทั่วทั้งองค์กร 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดนโยบายให้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การด าเนินงานและใช้เป็นระบบสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติงานได้ทุก
ที่ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน  โดยผู้บริหารได้จัดให้มีการสื่อสารภายในให้แก่บุคลากร ในเรื่องของ
การสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบัญ การสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (KM) การ
สื่อสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน ทั้งในรูปแบบของการติดประกาศ จดหมาย
ข่าว และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนทราบความเคลื่อนไหว และการด าเนินงานขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
 
 
 

หวัหน้า
ส านกังาน
คณะ

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้างานการเงิน/พัสดุ

หัวหน้างานวิชาการ

หัวหน้างานปฏิบัติการ

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวหน้า
ส านักงาน

คณะ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

รองคณบดี
วางแผนฯ

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ฯ

หัวหน้า
สาขาวิชา

ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายวิจยั/ฝ่ายวิชาการ) คณะกรรมการประจ าคณะ 
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การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบัญด้วยระบบ e-Office 
ผู้บริหาร ใช้ระบบ AMS e-Office ในการมอบหมายและสั่งการไปยังบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่รองคณบดี 
ผู้ช่วยช่วย หัวหน้าสาขาวิชา และพนักงานสายสนับสนุน และใช้เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน 
ระบบติดตามการด าเนินงานตามหนังสือต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารโต้ตอบเรื่องต่างๆ กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
บุคลากร ใช้ระบบ AMS e-Office ในการรับหนังสือสั่งการจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานธุรการ รับหนังสือ

ภายนอก ลงทะเบียนรับหนังสือ เสนอหนังสือให้แก่ผู้บริหาร ส่งต่อหนังสือไปยังบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง และติดตามการด าเนินงานตามหนังสือ พนักงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ใช้ระบบ AMS e-
Office เพ่ือรับหนังสือสั่งการจากผู้บริหารแต่ละระดับ จัดเก็บหนังสือ ด าเนินการตามหนังสือและรายงานผล
ย้อนกลับไปยังผู้บริหาร รวมทั้งการสื่อสารโต้ตอบเรื่องต่างๆ กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

 การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (KM) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดนโยบายการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกคนเขียน Learning Log เพ่ือใช้เป็นสื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจให้ตรงกันและสามารถแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งระบบ AMS e-office ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะ   

 การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และผลการด าเนินงาน ให้แก่บุคลากรภายในได้รับทราบผ่านทางระบบ AMS e-office ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะ  รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานสู่
ธารณะชนผ่านทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ของคณะ Facebook และ YouTube เป็นต้น 
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ค. ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 กลุ่มผู้เรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่ก าหนดก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร  
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า พนักงานสายวิชาการ พนักงานสาย
สนับสนุน ผู้บริหารคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงาน รวมทั้ง
ชุมชนที่รับบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ ดังนี้ 

1) กลุ่มนักเรียน นิสิต และบัณฑิต มีความคาดหวังต่อหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ และจบไปมีงานท า คณะได้มีการทบทวนหลักสูตรและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียนเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามความ
คาดหวัง โดยมีการบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างศึกษา และหลังจบการศึกษา เ ช่น 
การจัดห้องสมุด ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย การจัดโครงการบ่มเพาะเพ่ือพัฒนาอาชีพด้านไอซีทีให้แก่
นักเรียนก่อนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาเพ่ือการมีงานท า และโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ เป็นต้น 

2) พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุนมีความคาดหวังในการ พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ จบไปมีงานท าและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีความคาดหวังในการพัฒนาตนเองให้มี
ความเชี่ยวชาญในการสอนโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการขอต าแหน่งทางวิชาการ คณะมีบริการ
สนับสนุนต่อพนักงานสายวิชาการ คือการจัดเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ การส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอก และการขอต าแหน่งทางวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ โครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบการสอนและต ารา เป็นต้น 

3) ผู้บริหารคณะ มีความคาดหวังต่อหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ มีอัตราการออกจากการศึกษาก่อนเวลาในหลักสูตรต่ า (Drop out) และมีความคาดหวังถึงคุณภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนตามเกณฑ์ภาระงานของมหาวิทยาลัย 

4) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีความคาดหวังต่อหลักสูตร มีผู้เข้าเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน สอดคล้องตามกรอบ มคอ. เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สอนเด็กที่ไม่เก่งให้เป็นคนเก่งหรือมีความสามารถปานกลาง และมีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงฯ รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้ความรู้ไปสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน ตามปณิธานปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

5) ผู้ใช้บัณฑิต มีความคาดหวังต่อหลักสูตรให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทั้งความรู้ความช านาญ
และมีทักษะทางวิชาชีพตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล  บุคลิกภาพ มีความ
รับผิดชอบและพฤติกรรมที่ดี (Soft Skill) คณะได้เชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียน
การสอน การพัฒนาโครงงาน และการสหกิจศึกษา รวมทั้งร่วมกันฝึกอบรมและพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพก่อนส่ง
เข้าสหกิจศึกษาหรือฝึกงานกับผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
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6) คู่ความร่วมมือด้านวิชาการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มีความคาดหวังต่อหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต่างๆ สอดคล้องตามนโยบาย
รัฐบาลและตามนโยบายของคู่ความร่วมมือ เช่น ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) คู่ความร่วมมือที่มีนโยบายสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลและ
อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น 

7) ชุมชนที่รับบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ มีความคาดหวังต่อหลักสูตรในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนและกลุ่ม
วิสาหกิจต่างๆ คณะมีการส ารวจความต้องการของชุมชนและน ามาจัดท าแผนพัฒนาร่วมกับชุมชน มีการ
ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรร่วมมือกับชุมชนและพัฒนาโครงงานหรือวิจัยหรือบริการวิชาการ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนได้ตามแผนที่ก าหนด   

ง. ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ 
  
 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

1) ผู้ส่งมอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามประกาศการรับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
ส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับด้านความต้องการศึกษาต่อของนักเรียน ความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนของคณะ รวมทั้งการดูแลนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่อาจมีลักษณะหรือความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัว โดยคณะมีความร่วมมือภายใต้โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านไอซีที กับโรงเรียน 26 
แห่ง ในเขตภาคเหนือ และมีความร่วมมือในการพัฒนาครูผู้สอนไอที และร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตภาคเหนือ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2) ผู้ส่งมอบนิสิตที่ศึกษาจบในชั้นปีที่ 1-2 คือคณะวิชาที่สอนในรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาศึกษาทั่วไป 
และรายวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิต คือส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควกรุ๊ป และบริษัทเอกชนกว่า 20 แห่ง ที่เป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือสหกิจศึกษาของคณะ มีบทบาทในการให้ข้อมูลย้อนกลับด้านความต้องการของตลาดแรงงานและให้
ข้อมูลคุณสมบัติของบัณฑิตที่บริษัทด้านไอทีต้องการในแต่ละช่วงเวลา และคู่ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนิสิต
ระหว่างเรียน โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ออกแบบวิธีการเรียนการสอน การอบรม และการเตรียมพร้อมเข้า
สู่สหกิจศึกษาและการฝึกงานของนิสิต เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการด้านไอที และเม่ือจบสหกิจศึกษาแล้ว ยังได้ท างานในบริษัทคู่ความร่วมมือดังกล่าว บริษัทเหล่านั้น
จึงเป็นทั้งคู่ความร่วมมือพัฒนานิสิตและเป็นผู้ใช้บัณฑิตไปพร้อมๆ กัน และยังช่วยส่งเสริมขีดความสามารถใน
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การแข่งขันของคณะในด้านการพัฒนานวัตกรรมจนได้รับรางวัลในระดับชาติอีกด้วย เช่น รางวัล Good Paper 
Award จากการน าเสนอผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Oral Presentation และรางวัล Grand Award, 
Best of Excellece Award, Award of Excellence จากการน าเสนอผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ 
Poster Presentation ในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015-
2016 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing)  

 
 ในช่วงปีการศึกษา 2555-2558 คณะฯ มีจ านวนนิสิตสหกิจศึกษาเพ่ือการมีงานท า ที่เกิดจากความ
ร่วมมือดังกล่าวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 
 

แสดงจ ำนวนนิสิตสหกิจศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 – 2558 
 

4) ผู้ส่งมอบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คือบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งผู้รับ
จ้างขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีบทบาทในการให้ข้อมูลย้อนกลับด้านแนวโน้มความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และความต้องการของตลาดแรงงานด้านดังกล่าว คณะได้มีการประสานเพื่อก าหนด
รายละเอียดของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนของแต่
ละหลักสูตร และคณะยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้รับจ้างเหล่านั้นในการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยีและเป็นแหล่งฝึกงาน/สหกิจศึกษาให้แก่นิสิตในระหว่างเรียนอีกด้วย เมื่อนิสิตจบการศึกษายังได้
ท างานในบริษัทดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อก าหนดที่ส าคัญในห่วงโซ่อุปทานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การได้รับการ
สนับสนุนที่ดีและการได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตของคณะ เพ่ือน ามาปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  นอกจากนั้นคณะยังมีกลไกส าคัญ
ในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ โดยการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และมี
การจัดประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน การจัดบุคลากรร่วมกันปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล 
รวมทั้งปรับปรุงการด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง คู่ความร่วมมือเหล่านี้มีส่วนช่วยให้คณะพัฒนานวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีการด าเนินโครงการและน าเสนอผลงานวิชาการเพ่ือชุมชนเป็นประจ าทุกปี 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ก. กำรผลิตบัณฑิต 
 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เริ่มผลิตบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ซึ่งในขณะนั้นผลิต
บัณฑิตในนามวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร หลังจากเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ได้
ด าเนินการน าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรมาปรับปรุงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรียกว่าหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และในปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัยและจะเริ่มใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ส าหรับจ านวนนิสิตและบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 
ดังตารางต่อไปนี้   
ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนนิสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 - 2559 
 

สำขำวิชำ 
ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
ระดับปริญญำตรี        
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    393 386 358 314 220 158 160 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      331 264 261 247 172 187 185 

3. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์     - 106 136 130 121 85 95 
4. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 136 22 8 1 - - - 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ - - - 15 23 9 9 
6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    271 274 273 239 217 227 209 
7. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - - 38 59 88 83 73 

8. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร - - 38 52 61 49 40 
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  438 391 384 313 245 216 204 

10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย - - - - 65 203 223 
รวม 1,569 1,443 1,496 1,370 1,212 1,217 1,198 

ระดับปริญญำโท        
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  
(ปรับปรุงเป็นหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่) 

1 46 42 28 8 5 11 

รวม 1 46 42 28 8 5 11 

รวมทั้งสิ้น 1,570 1,489 1,538 1,398 1,220 1,227 1,209 
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ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนบัณฑิตที่จบกำรศึกษำ รุ่นปีกำรศึกษำ 2553 – 2558 
 

สำขำวิชำ 
รุ่นปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    74 79 70 81 75 47 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      28 50 49 75 43 26 
3. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ - - 12 30 39 20 
4. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 12 15 7 - - - 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ - - - - - - 
6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    38 82 52 43 52 41 
7. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - - - - - 22 
8. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร - - - - - 30 
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  87 92 125 61 58 58 
10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย - - - - - - 
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (ปริญญาโท)   - - - - - 1 

รวม 239 318 315 290 267 245 
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ข. กำรพัฒนำนิสิต 
 

1) ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ    
จากการประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของบัณฑิตคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2555-2559 ในด้าน (1) คุณธรรม จริยธรรม   (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนา อยู่ใน
ระดับดี ถึง ดีมาก 

 

 

 
ผลกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2555 – 2559 
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2) ผลกำรพัฒนำนิสิตตำมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต ให้

สอดคล้องตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 3 ด้าน คือ มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี และมีบุคลิกภาพดี  โดยปี
การศึกษา 2555 มีการด าเนินโครงการ 11 โครงการ วงเงิน 220,000 บาท ปีการศึกษา 2556 ด าเนินโครงการ 11 
โครงการ วงเงิน 280,000 บาท ปีการศึกษา 2557 ด าเนินโครงการ 8 โครงการ วงเงิน 392,500 บาท ปีการศึกษา 
2558 ด าเนินโครงการ 11 โครงการ วงเงิน 287,216 บาท และปีการศึกษา 2559 ด าเนินโครงการ 10 โครงการ 
วงเงิน 403,774 บาท โดยมีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาประจ าปีการศึกษา 2555 - 2559 โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับดีถึงดีมาก  

 

 
ผลกำรพัฒนำนิสิตตำมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหำวิทยำลัยพะเยำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2555-2559 
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3) ผลกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต   

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเพ่ือส่งเสริมให้นิสิต
ประพฤติตนในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมและรู้จักการประกอบคุณงามความดี รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างให้นิสิตเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ด าเนินงานตามนโยบายการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตดังกล่าว ได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตสอดคล้องตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ (1) ซื่อสัตย์ (2) มีวินัย (3) จิตอาสา และ (4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็น “คนดีของสังคม” สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ร่วมของมหาวิทยาลัย และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรมไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การไม่ทุจริตใน
การสอบการมีความซื่อสัตย์กับอาจารย์ผู้สอน  2) การแต่งกายถูกระเบียบการ  เข้าเรียนตรงเวล า  3) การมีความ
รับผิดชอบในงานที่อาจารย์มอบหมายความเสียสละและเห็นใจผู้อ่ืน และ 4) การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
จากการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน   
 โดยปีการศึกษา 2555 มีการด าเนินโครงการ 4 โครงการ วงเงิน 28,000 บาท ปีการศึกษา 2556 
ด าเนินโครงการ 4 โครงการ วงเงิน 100,000 บาท ปีการศึกษา 2557 ด าเนินโครงการ 2 โครงการ วงเงิน 90,000 
บาท ปีการศึกษา 2558 ด าเนินโครงการ 2 โครงการ วงเงิน 71,216 บาท และปีการศึกษา 2559 ด าเนินโครงการ 2 
โครงการ วงเงิน 76,500 บาท โดยมีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาประจ าปีการศึกษา 2555-2559 โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 

 
 

ผลกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 – 2559 
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1) ไม่ทุจริตฯ 2) แต่งกาย 3) รับผิดชอบ 4) บ าเพ็ญประโยชน์
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4) ผลกำรพัฒนำศิษย์เก่ำ 

  ผลการด าเนินงานโครงการด้านการพัฒนาศิษย์เก่าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555-2559 เช่น 
โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ โครงการคืนสู่เหย้า และโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนั้นยังมีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ โดยปีการศึกษา 2555 มีการด าเนินโครงการ 1 
โครงการ วงเงิน 20,000 บาท ปีการศึกษา 2556 ด าเนินโครงการ 1 โครงการ วงเงิน 30,000 บาท ปีการศึกษา 2557 
ด าเนินโครงการ 2 โครงการ วงเงิน 40,000 บาท ปีการศึกษา 2558 ด าเนินโครงการ 1 โครงการ วงเงิน 50,000 บาท 
และปีการศึกษา 2559 ด าเนินโครงการ 1 โครงการ วงเงิน 106,250 บาท โดยมีผลประเมินระดับความส าเร็จโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

 

 
 

ผลกำรพัฒนำศิษย์เก่ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2559 
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ผลประเมินโดยเฉลี่ย 
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5) ผลประเมินกำรพัฒนำด้ำนเอกลักษณ์ “ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน” 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” โดยด าเนินโครงการบริการวิชาการควบคู่กับการพัฒนานิสิตให้สามารถ“เรียน
จบและมีงานท า” สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วมของมหาวิทยาลัย ด้วยการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับการ
บริการวิชาการ โดยก าหนดไว้ในรายวิชาโครงงาน เพ่ือให้นิสิตทุกสาขาวิชาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนใน
ห้องเรียนไปใช้ในการจัดท าโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยนิสิตลงพ้ืนที่ให้บริการวิชาการร่วมกับคณาจารย์
ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 อ าเภอ และโครงการต่างๆ  จากการประเมินผลการพัฒนาด้านเอกลักษณ์ “ปัญญาเพ่ือ
ความเข้มแข็งของชุมชน”  ภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินโดยผู้เกี่ยวข้องมีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาด้านเอกลักษณ์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
  ผลการด าเนินโครงการพัฒนาด้านเอกลักษณ์ (บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ) โดย
ปีการศึกษา 2555 มีการด าเนินโครงการ 10 โครงการ วงเงิน 666,357 บาท ปีการศึกษา 2556 ด าเนินโครงการ 3 
โครงการ วงเงิน 275,000 บาท ปีการศึกษา 2557 ด าเนินโครงการ 9 โครงการ วงเงิน 10,833,600 บาท ปีการศึกษา 
2558 ด าเนินโครงการ 2 โครงการ วงเงิน 300,000 บาท และปีการศึกษา 2559 ด าเนินโครงการ 7 โครงการ วงเงิน 
620,880 บาท โดยมีผลประเมินระดับความส าเร็จ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก               
 

 
 

ผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำด้ำนเอกลักษณ์ (บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำร) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 - 2559 
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 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาด้านเอกลักษณ์ (บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ) โดย
ปีการศึกษา 2554 มีการด าเนินโครงการ 1 โครงการ วงเงิน 35,000 บาท ปีการศึกษา 2555 มีการด าเนินโครงการ 3  
โครงการ วงเงิน 110,000 บาท ปีการศึกษา 2556 ด าเนินโครงการ 2 โครงการ วงเงิน 240,000 บาท ปีการศึกษา 
2557 ด าเนินโครงการ 2 โครงการ วงเงิน 130,000 บาท ปีการศึกษา 2558 ด าเนินโครงการ 2 โครงการ วงเงิน 
127,500 บาท และปีการศึกษา 2559 ด าเนินโครงการ 4 โครงการ วงเงิน 175,500 บาท โดยมีผลประเมินระดับ
ความส าเร็จ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  
 
 

 
 

ผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำด้ำนเอกลักษณ์ (บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรท ำนุบ ำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 - 2559 
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ผลกำรด ำเนินงำน 1 คณะ 1 โมเดล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2559 
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ค. กำรวิจัยและพัฒนำ  
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เน้นการสร้างปัญญา

รวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยให้ความส าคัญ และมุ่งเน้นการวิจัยพ้ืนฐานควบคู่ไปกับ
การวิจัยประยุกต์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้พื้นที่ในจังหวัดพะเยาและใกล้เคียงเป็นฐาน
ของการวิจัย โดยมีผลการด าเนินงานด้านการวิจัย ดังนี้ 

 

 
 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยและวงเงินงบประมำณที่ได้รับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2559 
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จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2559 
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ง. เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
  
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงปีงบประมาณ 
2559 โดยมีเครือข่ายความร่วมมือดังนี้ 
ตำรำงแสดงโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  ประจ ำปีงบประมำณ 2555-2559 
ปีงบประมำณ 2555  จ ำนวน 4 โครงกำร 
ล ำดับ โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร หน่วยงำนควำมร่วมมือ 

1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนา
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการบ่มเพาะ
และเตรี ยมความพร้อมบุ คลากรด้ านซอฟต์ แวร์ เ พ่ื อป้ อนสู่
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาค 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบจัดการคลังข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน 

โ ร ง เ รี ย นสู ง เ ม่ น ชนู ปถั มภ์  
จังหวัดแพร่ และบริษัท อินโฟ
มีเดีย อินโนเวชั่น จ ากัด 

4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ส านักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
บูรพา และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปีงบประมำณ 2556  จ ำนวน 2 โครงกำร 
ล ำดับ โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร หน่วยงำนควำมร่วมมือ 

1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการโครงการบ่ม
เพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการบ่มเพาะ
และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรม 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)   

ปีงบประมำณ 2555  จ ำนวน 4 โครงกำร 
ล ำดับ โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร หน่วยงำนควำมร่วมมือ 

1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนา
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการบ่มเพาะ
และเตรี ยมความพร้อมบุ คลากรด้ านซอฟต์ แวร์ เ พ่ื อป้ อนสู่
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาค 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบจัดการคลังข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน 

โ ร ง เ รี ย นสู ง เ ม่ น ชนู ปถั มภ์  
จังหวัดแพร่ และบริษัท อินโฟ
มีเดีย อินโนเวชั่น จ ากัด 

4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ส านักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
บูรพา และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปีงบประมำณ 2556  จ ำนวน 2 โครงกำร 
ล ำดับ โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร หน่วยงำนควำมร่วมมือ 

1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการโครงการบ่ม
เพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการบ่มเพาะ
และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรม 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)   

 

ปีงบประมำณ 2557  จ ำนวน 2 โครงกำร 
ล ำดับ โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร หน่วยงำนควำมร่วมมือ 

1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน ด้านการจัดการศึกษา Digital 
Content 

ส านักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
แ ล ะ บ ริ ษั ท ที โ อ ที  จ า กั ด 
(มหาชน) 

2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการกิจกรรม 
ABI (Authorized  Business Incubators) ส า ธิ ต เ พ่ื อคั ด ก ร อ ง
นักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ครั้งที่ 2 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ปีงบประมาณ 2558  จ านวน 2 โครงการ 
ล ำดับ โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร หน่วยงำนควำมร่วมมือ 

1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการการจัด
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital   
Content  ในภาคเหนือ 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ           
(องค์การมหาชน)   
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2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการอบรม
เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรม
การเกษตรในภาคเหนือ 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ           
(องค์การมหาชน) 

3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาระบบ
คลังขอ้มูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะส าหรับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ “QABI” 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 2 โครงการ 
ล ำดับ โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร หน่วยงำนควำมร่วมมือ 

1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 

ส านักจังหวัดพะเยา 

2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
พะเยา เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 
จังหวัดแพร่ 

เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียน
สาธิต เทศบาลบ้ าน  เชตวัน 
จังหวัดแพร่ 
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จ. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายนอก (ICT QA2KM) และมีการติดตามการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพเป็นระยะๆ ท าให้คณะมีผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพภายใน (สกอ.)   
ดีขึ้นเรื่อยๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 
 

ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพตำมเกณฑ์ สกอ. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 
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ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพตำมเกณฑ์ สกอ. โดยเฉลี่ย  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 
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ตำรำงแสดงผลประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 3 ตำมเกณฑ์ สมศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 – 2555 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมนิ 
(เต็ม 5.00) 

กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน  
ด้ำนคุณภำพบัณฑิต  
1. บัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.62 
2. คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตร ีโทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาต ิ 4.48 
3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไม่ประเมิน 
4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 
ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  2.06 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 5.00 
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 5.00 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ

การวิจัย 
5.00 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5.00 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
10. การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมิน 11 ตัวบ่งชี้ (1) 4.57 
ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน  
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบัน - 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 4.81 
14. การพัฒนาคณาจารย ์ 2.13 
ด้ำนกำรพัฒนำและประกนัคุณภำพภำยใน  
15. ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.62 
กลุม่ตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์  
16. ผลการพัฒนาตามอตัลักษณส์ถาบัน  
     16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 5.00 
     16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.61 
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 5.00 
กลุม่ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  
18. ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ  
 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 5.00 
 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 5.00 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ (2) 4.55 
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ตัวบ่งชี้หลัก 
ระดับคะแนน 
(เต็ม 7.00) 

ตัวบ่งชี้ที่ C 1    อัตราการส าเร็จของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.2   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในปี 1 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.3   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.4   ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.5   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.17 
ตัวบ่งชี้ที่ C.6   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.17 
ตัวบ่งชี้ที ่ C.7   ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.50 
ตัวบ่งชี้ที่ C.8   อาจารย์ได้รับการพัฒนา 2.67 
ตัวบ่งชี้ที่ C.9 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.10 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 2.67 
ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ความพึงพอใจของนักศึกษา 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 4 
ตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 

ตัวบ่งชี้เลือก 
ระดับคะแนน 
(เต็ม 7.00) 

ตัวบ่งชี้ที่ S.1   ระยะเวลาของการได้งานท า 3 
ตัวบ่งชี้ที่ S.2   ความพึงพอใจของอาจารย์ และบุคลากร 3 
ตัวบ่งชี้ที่ S.3   ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า 3 
ตัวบ่งชี้ที่ S.4   จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ S.5   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 3 
ตัวบ่งชี้ที่ S.6   Student Mobility 2 
ตัวบ่งชี้ที่ S.7   การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ของคณะ 
3 

ตัวบ่งชี้ที่ S.8   Green University 3 
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ตัวบ่งชี้หลัก 
ระดับคะแนน
(เต็ม 7.00) 

ตัวบ่งชี้ที่ C.1   การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.2   การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ C.3   คุณภาพบัณฑิต 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.4   ผลงานของผู้เรียน 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.5   คุณสมบัติของอาจารย์ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.6   ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.7   การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.8   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
           ตัวบ่งชี้ที่ C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 3 
           ตัวบ่งชี้ที่ C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
ตัวบ่งชี้ที่ C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 

ตัวบ่งชี้เลือก 
ระดับคะแนน
(เต็ม 7.00) 

ตัวบ่งชี้ที่ S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ S.2 Student Mobility 2 
ตัวบ่งชี้ที่ S.3 Green University 2 

 


