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โครงรางองคกร  

P1. ลักษณะองคกร : คุณลักษณะท่ีสําคัญขององคกร 

ก สภาพแวดลอมขององคกร 

 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร (School of Business and Communication Arts : BCA) เดิมช่ือ คณะ

วทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร (School of Management and Information Sciences : MIS) จัดตั้งขึ้นเปน

คณะวิชาลําดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มตนกอตั้งตามการเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน พ.ศ. 2538 ซึ่งใหมีการขยายโอกาสทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มายังจังหวัดพะเยา โดย

เปนสวนหนึ่งของสํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตอมาเมื่อวันที่ 28 

มีนาคม พ.ศ. 2547 ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 040/2546 ใหแยกออกมา

จัดตั้งเปนกลุมวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร และเปลี่ยนช่ือเปนสํานักวิชาวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศสาสตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตอมา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได

เปลี่ยนช่ือเปน มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และไดรับการยกฐานะเปน

มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สํานักวชิาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร จึงได

เปลี่ยนเปนคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนมา และไดมีการ

เปลี่ยนช่ือคณะ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ตามประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา คราวประชุมครั้งที่ 6/2563 ใน

การเปลี่ยนช่ือคณะเปน “คณะบรหิารธุรกจิและนเิทศศาสตร”  

 

(1) หลักสูตร และบรกิาร 

 1. หลักสูตร 

ระดับหลักสูตร จํานวน หลักสูตร 

ปรญิญาตรี 8 หลักสูตร 1. บรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 

2. บรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 

3. บรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 

4. นเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 

5. นเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม 

6. ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการทองเที่ยว 

7. บัญชีบัณฑติ 

8. เศรษฐศาสตรบัณฑติ 

ปรญิญาโท 2 หลักสูตร 1. บรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ทองเที่ยวและโรงแรม 
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ระดับหลักสูตร จํานวน หลักสูตร 

ปรญิญาเอก 1 หลักสูตร 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว

และโรงแรม 

Non-degree 1 หลักสูตร 1. การจัดการ Mice & Events 

  

 2. บรกิาร  

  งานวิจัย: ตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย ทั้งระดับ

ทองถิ่นและระดับประเทศ แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมธุรกิจ ประกอบดวย สาขาการจัดการธุรกิจ / การเงิน

และการธนาคาร / การตลาด / การทองเที่ยว / การบัญชี / เศรษฐศาสตร 

  งานบริการวิชาการ: นําศาสตรดานธุรกิจและนิเทศศาสตรไปสูการถายทอดองคความรู ใหกับ

สังคมและชุมชน เพื่อใหสังคมมคีุณภาพชีวติดขีึ้น 

 

(2) พันธกจิ วสิัยทัศนและคานิยม 

วสิัยทัศนคณะ (Vision) 

 “องคกรวชิาการช้ันนําดานการบรหิารที่ทันสมัย พัฒนางานวจัิยสูนวัตกรรม สรางความเปน

ผูประกอบการและนักสื่อสารมืออาชพี” 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เปนองคกรวิชาการช้ันนําที่สรางความรูและ

ปญญา เพื่อสรางบัณฑิตที่มีความเปนผูประกอบการและนักสื่อสาร ที่เทาทันตอความเปลี่ยนแปลง และพัฒนา

งานวจัิยสูนวัตกรรมในระดับสากล 

 

พันธกิจคณะ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะความเปน

ผูประกอบการและการสื่อสาร แบบมอือาชีพ (ดานการผลติบัณฑติ) 

2. พัฒนานิสิตใหมีความพรอมดานสุขภาวะ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ ตามอัตลักษณของ

มหาวทิยาลัย (ดานการผลติบัณฑติ) 

3. ผลติผลงานวจัิยสูนวัตกรรม และยกระดับคุณภาพของชุมชนสูสากล (ดานการวจัิย) 

4. ใหบรกิารวชิาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของสังคม (ดานการวจัิย) 

5. ยกระดับคุณภาพการบรหิารองคกรสูความเปนเลศิ (ดานการบรหิาร) 
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คานิยมองคกร (Core Value) 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร เปนองคกรที่มีความเปนเอกภาพ ใชปญญาในการ

สรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชน เพื่อมุงสูความเปนมอือาชีพและความเปนเลศิทางวิชาการ 

B : Benefit (ประโยชนจากปญญา) 

C :  Creative (สรางสรรค) 

A :  Academic excellence (ความเปนเลศิทางวชิาการ) 

U :  Unity (ความเปนเอกภาพ) 

P :  Professionalism (ความเปนมอือาชีพ) 

 

คานยิมเกณฑ TQA คานยิมคณะ   พฤติกรรมคาดหวัง 

• การสงมอบคุณคาและผลลัพธ B : Benefit (ประโยชนจากปญญา) บุ ค ล า ก ร ใช ป ญ ญ า ใน ก า รส ร า ง

คุณประโยชนตอลูกคาและผูรับบริการ 

• การจัดการเพื่อนวัตกรรม C : Creative (สรางสรรค) บุคลากรมีความคิดสรางสรรคงาน เพื่อ

นําไปสูนวัตกรรม 

• ความเปนเลศิท่ีมุงเนนลูกคา A : Academic excellence (ค วาม เป น

เลศิทางวชิาการ) 

บุคลากรมีคุณภาพและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่องใหเกิดความเปนเลิศทาง

วิชาการ เพื่อประโยชนตอลูกคาและ

ผูรับบริการ 

• การใหความสําคัญกบับุคลากร U : Unity (ความเปนเอกภาพ) บุคลากรมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

คํานึงถึงประโยชนองคกร ลูกคาและ

ผูรับบริการอยูเสมอ 

• มุมมองเชิงระบบ 

• การนําองคกรอยางมวีสัิยทัศน 

• การเรียนรูระดับองคกรและความ

คลองตัว 

• การมุงเนนความสําเร็จ 

• การจัดการโดยใชขอมูลจริง 

• ความรับผดิชอบตอสังคม 

• จริยธรรมและความโปรงใส 

P : Professionalism (ค ว า ม เป น มื อ

อาชีพ) 

บุ ค ล า ก รมี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย  มี

กระบวนการคิดและทักษะการบริหารท่ี

เปนมอือาชีพ 

 

สมรรถนะหลัก (Core competencies) 

  การสรางบัณฑติที่มคีวามเปนผูประกอบการและนักสื่อสาร 

  การพัฒนางานวจัิยสูนวัตกรรมในระดับสากล 

  การบรหิารองคกรสูความเปนเลศิ 
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ตารางที่ OP1-1 ความสัมพันธของสมรรถนะหลักที่นําไปสูการบรรลุพันธกจิของสถาบัน 

พันธกิจของสถาบัน สมรรถนะหลักของคณะ 

การผลติบัณฑิต การสรางบัณฑติที่มคีวามเปนผูประกอบการและนักสื่อสาร 

การวจัิยและบรกิารวิชาการ การพัฒนางานวจัิยสูนวัตกรรมในระดับสากล 

การบรหิารที่ทันสมัย การบรหิารองคกรสูความเปนเลศิ 

 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

บุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

ความตองการ/ความคาดหวัง 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ 

อาจารย - 30 33 ความกาวหนาทางวิชาการ และสวัสดิการที่เทียบเทา

ขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

พนักงาน 7 8 - ความกาวหนาในสายงาน และสวัสดิการที่เทียบเทา

ขาราชการ 

 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 78 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 63 คน (รอยละ 80.77) มีคุณวุฒิปริญญาเอก 33 คน (รอยละ 52.38) และ

ปริญญาโท 30 คน (รอยละ 47.62) ทั้งนี้บุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการ 14 คน (รอยละ 22.22) สวน

บุคลากรสายสนับสนุน 15 คน (รอยละ 19.23) มีคุณวุฒิปริญญาโท 8 คน (รอยละ 53.33) และปริญญาตรี 7 คน 

(รอยละ 46.67) 

 

ตารางท่ี OP1-2 แสดงปจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ผลักดันหรอืสรางแรงจูงใจที่มุงม่ันตอบุคลากรของคณะ ประเภท

ตางๆ รวมไปถงึผูบรหิารคณะใหเขามามสีวนรวมเพื่อทําใหคณะ บรรลุพันธกจิและวสิัยทัศน  

ประเภทของบุคลากร ปจจัยสําคัญ 

บุคลากรสายวชิาการและ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

- สถาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน 

- ระเบยีบ มาตรการและแนวปฏบิัติที่เกี่ยวของกับงาน 

- งบประมาณสนับสนุน 

- การช้ีแนะการทํางานและการพัฒนางานวิชาการ (Coaching) 

- ระบบการทํางานที่เอื้อตอความกาวหนาในอาชีพ 
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ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัย: คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรมีความเช่ือวาหาก

บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี และความปลอดภัยในการทํางานแลว ยอมเกิดความผูกพันตอคณะ

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ดังนั้นคณะจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 

จงึไดจัดทําโครงการ GREEN Life, GREEN Health and GREEN Office คือ 1) การตั้งเปาหมายใหบุคลากรของคณะ

บรหิารธุรกจิและนเิทศศาสตรมสีุขภาพกายและจิตที่ดี ดวยการสรางพื้นที่การออกกําลังกาย (Fitness) การจัดทํา

โครงการการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสรางพื้นที่สีเขยีวในสํานักงานและโดยรอบอาคาร 2) การสรางความ

ปลอดภัยในการทํางานดวยการพัฒนาโครงการสํานักงานสเีขยีว 

 

(4) สนิทรัพย 

  สนิทรัพยที่สําคัญของคณะบรหิารธุรกจิและนเิทศศาสตร ไดแก 

  4.1) หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร เปนหองปฏิบัติการที่ใชในการผลิตสื่อทางนิเทศศาสตร โดยใชสําหรับ

การจัดการเรียนการสอนและบริการสําหรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารและสาขาวิชาการสื่อสารสื่อ

ใหม ตลอดจนบรกิารหนวยงานตาง ๆ ที่มาขอใชบรกิาร ซึ่งตั้งอยู ณ อาคารปฏบิัตกิาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  4.2) หองปฏิบัติการรานกาแฟสาขาวิชาการบัญชี  เปนหองปฏิบัตกิารรานขายกาแฟที่ดําเนินการบริหาร

จัดการและฝกปฏิบัติงานโดยนิสิตสาขาวิชาการบัญชีในการจัดทําบัญชี การวางระบบบัญชี การสอบบัญชี การ

ตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ตลอดถึงการตรวจสอบและควบคุมขอมูลทางบัญชีโดยใชคอมพิวเตอร เปนตน  

ซึ่งตัง้อยู ณ อาคารเรยีนรวมหลังเกา ช้ัน 1 มหาวทิยาลัยพะเยา 

  4.3) หองปฏิบัติการทองเที่ยวและโรงแรม เปนหองปฏิบัติการที่ใชสําหรับการจัดการเรียนการ

ภาคปฏบิัตขิองนสิติสาขาวชิาการทองเที่ยว ซึ่งตัง้อยู ณ อาคารเรยีนรวมหลังเกา ช้ัน 2 มหาวทิยาลัยพะเยา 

  4.4) หองสารสนเทศและแหลงเรียนรูคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

สืบคนสารสนเทศ สนับสนุนการคนควา หนังสือ วารสารและสื่อสิ่งพิมพ ประมาณ 1,500 เลม รวมทั้งบริการ

อินเทอรเน็ตและ WiFi เปดใหบริการตามวันและเวลาราชการ  ซึ่งตั้งอยู ณ หอง T206 อาคารเรียนรวมหลังเกา 

ช้ัน 2 มหาวทิยาวทิยาลัยพะเยา 

  4.5) หองการเรียนรู (Learning Space) เปนพื้นที่บริการสําหรับนิสิตและอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ

การทํากิจกรรมการเรียนรูที่นอกเหนือจากช้ันเรียน มีอุปกรณอํานวยความสะดวกเพื่อเสริมสรางการเรียนรูและการ

ทํากิจกรรมนอกหองเรียน จํานวน 2 หอง คือ หองบัณฑิตศึกษาทองเที่ยวและหองบัณฑิตศึกษาบริหารธุรกิจ ซึ่ง

ตัง้อยู ณ อาคารเรยีนรวมหลังเกา ช้ัน 3 มหาวทิยาลัยพะเยา 

  4.6) พื้นที่การเรียนรู (Learning Space) เปนพื้นที่การเรียนรูที่นอกหอง ลานมาน่ังในที่รม ตลอดเวลา 24 

ช่ัวโมง เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดใชพื้นที่ดังกลาวในการทํากิจกรรม ซึ่งอํานวยความสะดวกทั้งแสงสวาง ปลั๊กไฟฟา 

และพัดลมใหนสิติใช  ณ อาคารเรยีนรวมหลังเกา ช้ัน2 มหาวทิยาลัยพะเยา 

  4.7) หองรับรองบุคลากร เปนหองสวนตัวเพื่อเปนพื้นที่ใหบุคลากรคณะใหพักผอน ทํากิจกรรมระหวาง

คณาจารย  ซึ่งตัง้อยู ณ อาคารเรยีนรวมหลังเกา ช้ัน 2 มหาวทิยาวทิยาลัยพะเยา 
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  4.8) มุมออกกําลังกาย (Fitness) เปนหองออกกําลังกายที่มีเครื่องมือการออกกําลังกายแบบไฟฟาให

บุคลากร  ซึ่งตัง้อยู ณ ระเบยีงอาคารเรยีนรวมหลังเกา ช้ัน 2 มหาวทิยาวทิยาลัยพะเยา 

 

(5) กฎระเบยีบขอบังคับ  

ตารางที่ OP1-3 กฎระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

พันธกิจ กฎหมาย/ระเบยีบ/มาตรฐาน 

การผลติบัณฑติ มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

การประกันคุณภาพการศกึษา AUN QA 

การวจัิยและบรกิารวชิาการ มาตรฐานคณะกรรมการจรยิธรรมวจัิยในมนุษย 

การบรหิาร พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา ป 2553 ระเบียบ / ขอบังคับ / ประกาศ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และพรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เกณฑคุณภาพการศกึษาเพื่อการดําเนนิการที่เปนเลศิ (EdPEx) 
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ข.ความสัมพันธระดับองคการ 

(1) โครงสรางองคการ  
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(2) ผูเรยีน ลูกคากลุมอื่นและผูมสีวนไดสวนเสยี 

ตารางที่ OP1.-3 ลูกคาและผูมสีวนไดสวนเสยี 

ลูกคาและผูมสีวนไดสวนเสยี ความคาดหวัง 

ดานการเรยีนการสอน 

นสิติ ความรู สําเร็จการศกึษาตามแผน และมงีานทําหลังสําเร็จการศกึษา 

ศษิยเกา การเพิ่มพูนทักษะ/ความรูหลังสําเร็จการศกึษา 

ผูใชบัณฑติ บัณฑติสามารถปฏบิัตงิานไดจริง 

ดานการวจัิย บรกิารวชิาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผูใหทุน การดําเนินงานวิจัยหรือการบริการวิชาการตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 

และผลงานมีคุณภาพตรงตามความตองการ 

ผูรับบรกิาร ไดความรูและประโยชนจากผลงาน 

ดานการบรหิาร  

มหาวทิยาลัยพะเยา ผลการดําเนนิงานบรรลุเปาหมาย 

บุคลากรคณะ ความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ 

 

(3) ผูสงมอบและคูความรวมมอื 

ตารางที่ OP1.-4 ผูสงมอบและคูความรวมมอื 

ผูสงมอบและคูความรวมมอื บทบาท 

ดานการเรยีนการสอน 

ผูสงมอบ  

โรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา จัดการเรยีนการสอนใหกับนักเรยีนกอนเขาศกึษาระดับอุดมศกึษา 

หนวยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนบุคลากรในหนวยงานศกึษาตอระดับบัณฑติศึกษา 

ถายทอดทักษะการทํางานที่เรยีนรูจากการฝกปฏบิัตจิริง 

คูความรวมมอื  

หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนแหลงศกึษาดูงาน/ฝกปฏบิัตงิาน 

สนับสนุนทุนการศกึษา 

ดานการวิจัย บรกิารวชิาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผูสงมอบ  

แหลงทุน สนับสนุนงบประมาณ 

คูความรวมมอื  

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ความรวมมอืดานวชิาการ 
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P.2 สภาวการณขององคการ 

ก. สภาพดานการแขงขัน 

(1) ลําดับในการแขงขัน  

 มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยา ในการ

เปรยีบเทยีบการแขงขันระดับคณะนั้น คณะบรหิารธุรกิจ เศรษฐศาตรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนรศวรเปนคู

เทยีบที่เหมาะสม เนื่องจากมหาวทิยาลัยพะเยาเคยเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรมากอนและหลักสูตรที่

จัดการเรยีนการสอนมคีวามใกลเคยีงกัน 

 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน  

ความรูความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและงบประมาณที่ไดรับการ

สนับสนุนในการดําเนินทุกพันธกิจเปน 2 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขันของ

คณะบรหิารธุรกจิและนเิทศศาสตร 

 

(3) ขอมูลเชงิเปรยีบเทียบ 

ตารางท่ี OP2.-1 ขอมูลเชิงเปรยีบเทยีบกับคูเทยีบที่สําคัญ 

คูเทียบ ดาน ประเด็น 

ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

เศรษฐศาสตรและการ

สื่ อสาร มหาวิท ยาลั ย

นเรศวร 

 

การเรยีนการสอน - หลักสูตรที่เปดสอน 

- ภาวะการมงีานทําของบัณฑติปรญิญาตร ี

- ผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติของ

นสิติระดับบัณฑติศึกษา 

การวจัิย บรกิารวิชาการและ 

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

- จํานวนเงินจากโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

- จํานวนผลงานตพีมิพระดับนานาชาติ 

 

ข. บรบิทเชิงกลยุทธ 

ตารางที่ OP2.-2 ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรยีบเชิงกลยุทธที่สาํคัญ 

ความทาทายเชงิกลยุทธ การไดเปรยีบเชงิกลยุทธ 

1. การเพิ่มงานวิจัยและบริการวิชาการที่กอใหเกิด

ประโยชนตอสังคม/ชุมชนตามนโยบาย 1 คณะ 1 

สัญลักษณ 

2. เพิ่มงานวิจัยที่มีผลงานตีพิมพที่มี Impact factor 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถที่หลากหลายทั้ง 

บริหารธุรกิจ บัญชี การสื่อสาร และเศรษฐศาสตร 

จึงเกดิความไดเปรยีบเชิงกลยุทธในการจัดการเรยีน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุ



10 

 

ความทาทายเชงิกลยุทธ การไดเปรยีบเชงิกลยุทธ 

ทัง้ในประเทศและนานาชาต ิ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

ยกระดับการทํางานใหมปีระสทิธภิาพ 

4. เพิ่มจํานวนนสิติทุกระดับปรญิญาแรกเขา 

บํารุงศลิปวัฒนธรรม  

2. พื้นที่จังหวัดพะเยามีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแกการ

เรยีนรูนอกหองเรยีน 

3. นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรมี

การทํากิจกรรมรวมกับภาคประชาชน/สังคมสงผล

ใหผลงานของนสิติไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน  

4. ผลงานวจัิยไดรับรางวัลในระดับประเทศ  

5. คณ ะบ ริห ารธุ รกิ จแล ะนิ เท ศศาสต รมี

เครือขายความรวมมือทั้ งระดับประเทศและ

นานาชาต ิทําใหอาจารยและนิสิตของคณะมีโอกาส

แลกเปลี่ยนระหวางกัน 

6. มีเครือขายสหกิจศึกษาที่ เปดโอกาสใหกับ

นสิติของคณะบรหิารธุรกจิและนเิทศศาสตร 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 สวนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

1. การประเมนิผลการปฏบิัตงิานบุคลากรประจําป 

2. การประเมนิการสอนของอาจารย 

3. การตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป 

4. การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 
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หมวด 1 การนําองคการ 

1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง 

ก. วสิัยทัศน คานิยม และพันธกจิ 

 (1) วสิัยทัศน และคานิยม 

  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดทบทวนแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะ 

รวมกับรองคณบดีและกรรมการประจําคณะ มกีารวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของคณะ อกีทั้ง

กําหนดกลยุทธและเปาหมายของการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา และมีการจัดประชุมเพื่อทําการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและ

นเิทศศาสตรรวมกับบุคลากรคณะ ซึ่งคณบดีไดมีการถายทอดวสิัยทัศน คานยิม พันธกจิ กลยุทธ ตัวช้ีวัดและคา

เปาหมาย จากนัน้ทําการเผยแพรแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาฯ ผานทางเว็บไซตของคณะ 

 

 (2) การสงเสรมิใหเกดิพฤตกิรรมที่ถูกกฎหมายและมจีรยิธรรม 

  คณบดแีละผูบริหารคณะ ปฏบิัติตามระเบยีบมหาวิทยาลัยพะเยาอยางเครงครัด อีกทั้งมุงเนนให

เกิดความโปรงใสในการดําเนินงานภายในคณะ ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการกลั่นกรองการพิจารณางาน

ตางๆ ตามความรับผิดชอบของรองคณบดีแตละฝาย หรือคณะกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวของ กอนที่จะเสนอตอ

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพจิารณาตอไป 

 

 (3) การสรางสถาบันที่ประสบความสําเร็จ 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีการทํางานที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อีกทั้งยังมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ เพื่อดําเนินงานของคณะ ใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรเพื่อการการ

พัฒนา และแผนปฏิบัติการประจําป ในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานภายในคณะนั้น ไดมีการจัด

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกเดือน เพื่อติดตามการดําเนินงานทั้งหมดภายในคณะ และมีการจัดประชุม

บุคลากรอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อช้ีแจง สรางความเขาใจการปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล หรือปรับปรุงการ

ดําเนนิงาน 

 

ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคกร 

 (1) การสื่อสาร 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ใชการสื่อสารเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจกับ

บุคลากรภายในและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานทางเว็บไซต Facebook และ Line Group ซึ่งสามารถ

แจงขาวสาร ตอบขอคําถามประเด็นตางๆ หรือรับขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา อีกทั้งคณะยังมีการดําเนิน

กจิกรรมการบรกิารเชิงพื้นที่กับชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนอยูเปนประจํา 
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ชองทางการตดิตอสื่อสาร 

กลุมเปาหมาย ชองทางการสื่อสาร 

บุคลากรภายในคณะ เว็บไซตคณะ / Facebook บุคลากรคณะ / Line Group บุคลากรคณะ / สายตรงคณบด ี

กลุมนสิติ เว็บไซตคณะ / Facebook คณะ / Facebook กลุมนสิติ / สายตรงคณบด ี

บุคคลภายนอก เว็บไซตคณะ / Facebook คณะ / สายตรงคณบด ี

 

 (2) การมุงเนนการปฏบิัต ิ

  ภารกิจตาง ๆ ที่คณะดําเนินงาน ไดถูกถายทอดไปยังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ตามโครงสรางการบริหารงานของคณะ อีกทั้งมีการดําเนินงานทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ รวม 10 

คณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการศูนยฝกประสบการณ

วชิาชีพและสหกิจศกึษา คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ (ผลการเรยีน) คณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย

เกาสัมพันธ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการบริหารงานวิ จัยและนวัตกรรม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจนับเงินทดรองจายหมุนเวียน และ

คณะกรรมการบริหารพัสดุ หรือการดําเนินงานเฉพาะบุคคล โดยการบริหารงานจะเปนการกระจายอํานาจใน

การดําเนนิงานจากคณะกรรมการประจําคณะไปยังคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน  

 

1.2 การกํากับดูแลและความรับผดิชอบตอสังคม 

ก. การกํากับดูแลองคการ 

 (1) การกํากับดูแล 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มกีารแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อกํากับดูแลการ

บรหิารคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 18 คน ประกอบดวย คณบดี รองคณบดีฝายตางๆ จํานวน 

4 คน ประธานหลักสูตร จํานวน 9 คน ผูแทนบุคลากรสายวชิาการ จํานวน 2 คน เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

รวมจํานวน 2 คน คณะยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 5 คณะกรรมการ เพื่อกํากับการดําเนินงานตาม

พันธกิจ โดย คณะกรรมการวิชาการ กํากับดูแลดานวิชาการ คณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษยเกาสัมพันธ 

กํากับดูแลดานพัฒนานสิติและศษิยเกาสัมพันธ คณะกรรมการบริหารงานวจัิยและนวัตกรรม กํากับดูแลดานการ

วจัิยและบริการวิชาการ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กํากับดูแลดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กํากับดูแลดานการบรหิาร 

 

 (2) การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

  คณบดีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอธิการบดี ปละ 1 ครั้ง ซึ่งการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณบดใีนรอบการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พิจารณาจาก รายงานการประเมิน

ตนเองระดับคณะ การตอบสนองตอตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
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ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป (คาน้ําหนัก 70 คะแนน) และผลการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวน

ไดสวนเสยี (คาน้ําหนัก 30 คะแนน) 

  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําคณะนั้น พิจารณาจากการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ ตามหัวขอการประเมนิ คือ 1.การปฏิบัติตามพันธกิจครบถวนตาม

ภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ มหาวทิยาลัยพะเยา 2.การกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กําหนดนโยบาย

การบริหารคณะ 3.การปฏิบัตติามกฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวทิยาลัยพะเยา 4.การติดตามผลการดําเนินงาน

ของคณะใหบรรลุเปาหมาย และ 5.การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ตามมติสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (กพร.) 

 

ข. พฤตกิรรมท่ีถูกกฎหมาย และมจีรยิธรรม 

 (1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการไดรับการ

รับรองตามมาตรฐาน 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดใชขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตปจจุบัน ศิษย

เกา และผูใชบัณฑิต ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

หลักสูตรทัง้ระดับปริญญาตรแีละระดับบัณฑติศึกษา อกีทัง้มกีารตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร

เปนประจําทุกปเพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับผูเรยีนและผูใชบัณฑติ 

พันธกิจ กฎหมาย/ระเบยีบ/มาตรฐาน 

การผลติบัณฑติ มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / 

การประกันคุณภาพการศกึษา AUN QA 

การวจัิยและบรกิารวชิาการ มาตรฐานคณะกรรมการจรยิธรรมวจัิยในมนุษย 

การบรหิาร พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา ป 2553 ระเบียบ / ขอบังคับ / ประกาศ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และพรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 / เกณฑ EdPex 

 

 (2) พฤตกิรรมท่ีมจีรยิธรรม 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากรและ

นิสิต ซึ่งจัดทําในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป เชน กิจกรรมทําบุญคณะ กิจกรรม

วันสงกรานต โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โครงการจิตอาสา และโครงการสงเสริม

ศลิปวัฒนธรรม   
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ค. ความรับผดิชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ 

 (1) ความผาสุกของสังคม 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร เปนคณะที่มีองคความรูทางดานการบริหาร การจัดการ 

การทองเที่ยว การตลาด การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร นําไปสูการถายทอดองคความรู

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับสังคมและชุมชน เพื่อใหเกิดคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และ

เพิ่มความสามารถสามารถในการแขงขัน 

 

 (2) การสนับสนุนชุมชน 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดใหการบริการวิชาการแกชุมชนอยางตอเนื่องในเขตพื้นที่

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ซึ่งคณะไดใชการบูรณาการศาสตรองคความรูแตละหลักสูตรของคณะ เพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีการยกระดับของการ

ดําเนนิการจากเดมิ คอื “โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล” เปน “โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ” 
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หมวด 2 กลยุทธ 

2.1 การจัดทํากลยุทธ  

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 

 (1) กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ 

  การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะนั้น เปนการกําหนดทิศทางการดําเนินงานให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อ

การพัฒนานั้น คณะไดมีการทบทวนความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรในรอบปที่ผานมา วิเคราะหสภาพแวดลอม

ขององคกร แลวทําการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร คาเปาหมายหรือตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน มี

การจัดประชุมเพื่อทําการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

รวมกับบุคลากรคณะ และจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรแกสวนงานตางๆ เพื่อดําเนนิโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการประจําป จากนั้นมีการติดตามผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน และรายงานความกาวหนาตอ

มหาวทิยาลัย มีการนําผลการประเมนิความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป ปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนนิงานในรอบปงบประมาณถัดไป เพื่อใหบรรลุเปาหมายในระดับคณะและระดับมหาวทิยาลัย 

 

 (2) นวัตกรรม 

  จากกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะ ซึ่ งไดใชผลการวิเคราะห

สภาพแวดลอมขององคกร ทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร มาใชในการกําหนดกลยุทธ เปาประสงคและตัวช้ีวัด 

และคณะสงเสริมใหการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปมีการบูรณาการศาสตรภายในรวมกัน เพื่อ

ประโยชนที่จะเกดิตอผูมสีวนไดสวนเสยีตามพันธกจิตาง ๆ 

 

 (3) การวเิคราะหและกําหนดกลยุทธ 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดมีการรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ 

เพื่อนํามาวิเคราะหเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคณะ พรอมทั้งการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติใน

รูปแบบของแผนปฏิบัติการประจําป หลังจากนัน้ นําแผนดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอีก

ครัง้ เพื่อขอความเห็นชอบ กอนเสนอตอระดับมหาวทิยาลัยตอไป 

 

 (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารงานตามมหาวิทยาลัย ที่

กําหนดใหการบริหารแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ สวนสํานักงานคณะ (งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ และงาน

แผนงาน) และหลักสูตร  ดังโครงสรางองคการในหนาที่ 7 ในการติดตามการดําเนินงานนั้น คณะไดแตงตั้ง
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หัวหนางานและประธานหลักสูตร เพื่อชวยดําเนินการตามแผนงานประจําปตามแตละพันธกิจ โดยมีรองคณบดี

เปนผูควบคุมและตดิตามการดําเนนิงาน 

 

ข. วัตถุประสงค ิ เชงิกลยุทธ 

 (1) วัตถุประสงคเชงิกลยุทธ และ (2) การพจิารณาวัตถุประสงคเชงิกลยุทธ 

  จากกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะ ไดมกีารกําหนดวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธ เปาประสงค และตัวช้ีวัด ที่จะทําใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

ตารางท่ี 2.1ข-1 ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะ 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1 .ก า ร เต รี ย ม ค น แ ล ะ

เสริมสรางศักยภาพคน 

1.1 สรางบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะ

ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิช า ชีพ  มี ทั ก ษ ะศตวรรษ ท่ี  2 1 แล ะ

อุตสาหกรรม New S-curve 

1.1.1 รอยละจํานวนผูเรียนท่ีมาจากความรวมมือ

กับโรงเรียน/องคกร เพื่อใหโอกาสทางการศึกษา 

1.1.2 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 

( Degree-/non-degree program) ท่ี ทั น ส มั ย 

ตอบสนองความตองการของสังคม และมีความ

รวมมอืกับหนวยงาน/องคกรวชิาชีพ 

1.1.3 รอยละของหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานตามท่ี

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวชิาชีพ 

1.1.4 หลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับหนวยงานใน

การดําเนนิการหลักสูตร 

1.1.5 รอยละของจํานวนนิสิต ช้ันปสุดทายใน

หลักสูตรท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

หรือไดฝกทักษะในสถานประกอบการณจริงอยาง

เขมขน (Intensive work-integrated learning) 

1.1.6 มีการบริหารจัดการหลักสูตร/รายวิชา ท่ี

บูรณาการศาสตรสาขา (เพื่อเพิ่มโอกาสในการมี

อาชีพ/เพิ่มศักยภาพผูเรียน) 

1.1.7 มรีะบบการเทียบโอนหนวยกติ 

1.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหไดรับการ

เรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามศักยภาพ 

1.2.1 มรีายวชิาท่ีมสีื่อการสอนออนไลน       

1.2.2 นิสิตท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษคร้ังแรก

ในระดับ B1 

1.2.3 นิสิตท่ีสอบผานการทดสอบสมรรถนะ

ดจิทัิล ในระดับท่ีจําเปน       

1.2.4 จํานวนนิสิตท่ีไดรับการพัฒนาสูการเปน

ผูประกอบการ/นักนวัตกรรมอยางเขมขน 

1.2.5 มอีาจารยท่ีมมีาตรฐานระดับ 2        
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.2.6 มอีาจารยท่ีมมีาตรฐานระดับ 3        

1.2.7 รอยละหลักสูตรท่ีมีการดําเนินการตาม

องคประกอบท่ี 1 และเกณฑมาตรฐานวชิาชีพ 

1.2.8 รอยละหลักสูตรท่ีมีผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยูในระดับท่ีพัฒนาขึ้น 

1.3 สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให

มอัีตลักษณของ ม.พะเยา (UP Identity) 

1.3.1 อัตราความเจ็บปวยดานรางกายในระดับ

รุนแรงไมเกนิ 2 คนตอป 

1.3.2 ไมมีนิสิตเสียชีวิตจากภาวะความผิดปกติ

ทางจติ 

1.3.3 อัตราการทุจริตสอบไมเกนิ 5 รายตอป 

1.3.4 สถิติความผิดวินัยรายแรงไมเกิน 5 รายตอ

ป 

1.3.5 จํานวนนิสิต ท่ี เขารวมโดยสมัครใจตอ

โครงการ/กจิกรรม 

1.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา

นิสิตให เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคและมี

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1.4.1 จํานวนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีนํา Digital 

Intelligence UP TQF และ 4C (คิดวิเคราะห, คิด

สรางสรรรค , การสิ่อสาร การทํางานรวมกัน) 

มาจัดการเรียนการสอนหรือจัดกจิกรรม 

ช้ันปท่ี 1 เนนการสื่อสารและการคดิวเิคราะห 

ช้ันป ท่ี 2 เนน การทํางานรวมกันและการคิด

สรางสรรค 

1 .5  ส ง เส ริ ม ให นิ สิ ต ใช ชี วิ ต อ ยู ใ น

มหาวทิยาลัยอยางมคีวามสุข 

1.5.1 มกีองทุนเพื่อการศึกษา 

2.การสรางงานวิจั ยและ

นวัตกรรมและการเปนผูนํา

ทางดานวชิาการ 

2.1 ผลงานวจิัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 2.1.1 คาเฉลี่ยจํานวนงบประมาณ สนับสนุน

งานวจิัยและนวัตกรรมตอคนตอป 

2.1.2 จํานวนของนักวิจัยใหมท่ีไดรับการจัดสรร

ทุนวจิัยและพัฒนา 

2.1.3 จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใช

ประโยชนเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

2.1.4 คาเฉลี่ยการตีพมิพวารสารนานาชาติตอคน

ตอป 

2.1.5 คาเฉลี่ยการอางอิง (Cited) ในฐานขอมูล 

SCOPUS 

2.1.6 จํานวนท่ีเสนอขอรับจํานวนสิทธิบัตรและ

อนุสทิธิบัตร 
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2.1.7 จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีบูรณาการ

กับการเรียนการสอน 

2.1.8 จํานวนกลุมวิจัย (Research Cluster) และ

เครือขายดานวจิยัและนวัตกรรม 

2.1.9 มรีะบบพี่เลี้ยงนักวจิัย (Mentorship) 

2.1.10 มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุน

ระบบการบริหารงานวจิัยและนวัตกรรม 

2.1.11 มีแผนงานดานวิจัยและนวัตกรรมท่ีจะ

ขยายผลสูการใชประโยชนเชิงพาณชิย 

2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อน

ชุมชน สังคม สูการมคีุณภาพชีวติท่ีดขีึ้น 

2.2 .1 มี ศู นย กลางการวิจั ยและน วัตกรรม 

(Research and Innovation Hub) 

2.2.2 มีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐานดานวจิัยและนวัตกรรม 

2.2.3 จํานวนเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมท้ัง

ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เอ ก ช น 

อุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมระดับชาติ 

2.2.4 จํานวนเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมท้ัง

ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เอ ก ช น 

อุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมระดับนานาชาติ 

2.2.5 มีศูนยบริการเชิงพาณชิย/ศูนยใหคําปรึกษา

ดานวชิาการเพื่อการใชประโยชนเชิงพาณชิย 

3.การบริการวิชาการเพื่ อ

พัฒ นาชุมชน สังคม และ

ประเทศ 

3.1 ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตและ

ความเปนอยูอยางย่ังยนื 

3.1.1 มีอุทยานการเรียนรู (UP Learning Center)/

ศูนยการเรียนรูเพื่อการตอยอดผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

3.1.2 จํานวนงานบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน

ตอชุมชน สังคม และประเทศ 

3.1.3 มรีะบบคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบและ

ก ล ไก ก ารติ ด ต าม  ป ระ เมิ นป ระสิ ท ธิภ าพ 

ประสทิธิผลของการบริการวชิาการ  

4.การเสริมสรางและสงเสริม

การทํ านุ บํ า รุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหย่ังยนื 

4.1 อนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และ

พัฒนาสูสากล 

4.1.1 บุคลากรและนิสิตแสดงออกถึงความเปน

ไทย 

5.การเสริมสรางและพัฒนา

ค ว า ม เป น ส า ก ล ห รื อ

นานาชาติ 

5.1 มหาวิทยาลัยพะเยามีชื่อเสียง เปนท่ี

รู จั ก แ ล ะ ย อ ม รับ ใน ระ ดั บ ช าติ แ ล ะ

นานาชาติ 

5 .1 .1  จํ า น ว น  Visiting Professor/Researcher 

ชาวตางชาติท่ีมโีครงการรวม 
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5.1.2 มีการประชุม/สัมมนาทางวิชาการในระดับ

นานาชาติ 

5.2 บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี และ

มคีวามภูมใิจในองคกร 

5.2.1 มกีจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารงาน

ดานการวิจัยและนวัตกรรมและบริการวิชาการ 

(คร้ัง/ป) 

5.2.2 รอยละของหนวยงานมีการดําเนินงาน

บรรลุทุกตัวบงช้ีความสําเร็จ (KPIs) ของแผน 

5.2.3 มีระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีนํามา

พัฒนาการทํางานใหเกดิประสทิธิภาพ 

5.2.4 มีระบบการพัฒนาการทํางานแบบบูรณา

การ (Organization integration) 

5 .2 .5  จํ า น ว น งา น /ก ฎ /ระ เบี ย บ  ท่ี มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงสูบริบทดจิติอล 

 

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏบิัตกิาร  

 (1) การสรางความรูความเขาใจแกผูมีสวนไดสวนเสียของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสรางความตระหนักถงึความสําคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะไปสู

การปฏบิัต ิโดยมรีะบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศ

ทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนเิทศศาสตร ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ

ตอบุคลากร 

(1.2) สื่อสารและประชาสัมพันธสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรฯ ไปยังผูมีสวนไดสวนเสยีทุก

กลุมผานชองทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามขอมูลยอนกลับจาก ผูมสีวนไดสวนเสีย

เปนระยะ ๆ 

  (2) กําหนดผูรับผิดชอบยุทธศาสตรรายประเด็น โดยมรีะบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1) กําหนดตัวผูรับผิดชอบยุทธศาสตรรายประเด็น และกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรที่เช่ือมโยงและสอดคลองกัน ตั้งแตระดับคณะ (รองคณบดี) ระดับ

หลักสูตร (ประธานหลักสูตร) ระดับสวนงานสนับสนุน (สวนงาน) และระดับบุคคล 

(2.2) จัดตัง้คณะกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัตหินาที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ  

  (3) การติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร 

โดยมรีะบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ เชิงบูรณาการที่มุงนําเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหมีการประเมินตนเองเพื่อสราง
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กระบวนการเรียนรู และใหมีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เปนกลาง 

กําหนดเกณฑการประเมนิที่ชัดเจน โปรงใส มาตรฐานและถูกตองตามหลักวชิาการ 

(3.2) สรางความสอดคลองของการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ 

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการดําเนินงาน ตั้งแตระดับรอง

คณบด ีประธานหลักสูตร หัวหนาสํานักงาน หัวหนางานและบุคลากรรายบุคคล  

(3.3) ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ตามตัวบงช้ี 

และตามรอบเวลาที่กําหนดอยางตอเนื่อง พรอมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนาใหบรรลุเปาหมายทัง้ในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4)  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ตอคณะกรรมการประจําคณะ และ

นําเสนอตอมหาวิทยาลัยตอไป 

 (4) สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตาม

ความเหมาะสม การปรับปรุงขอบังคับ กฎ ระเบยีบ และประกาศใหคลองตัวและตอบสนองตอการพัฒนาคณะและ

การสรางเครอืขายความรวมมอืกับหนวยงานตางๆ เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนการบรรลุวสิัยทัศนของคณะ 

 (5) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการติดตามประเมินผล มีการนําขอมูลไปวิเคราะหและนํารายงานผลการวิเคราะหไปใชสนับสนุน 

การตัดสนิใจของผูบรหิารไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 

ก. การจัดทําแผนปฏบิัตกิารและนําไปสูการปฏบิัต ิ

 (1) แผนปฏบิัตกิาร 

  ในการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 นั้น คณะไดพิจารณาแผนยุทธศาสตร

เพื่อการพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2553 – 2567 รวมกับกรอบวงเงินงบประมาณรายไดประจําปที่ไดรับ

จัดสรร เพื่อที่จัดสรรงบประมาณใหกับสวนงานและหลักสูตรในการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ใหสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาคณะ 

 (2) การนําแผนปฏบิัตกิารไปสูการปฏบิัต ิ

  โครงการภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 ของคณะ มผูีรับผิดชอบ 2 กลุมหลัก 

คือ รองคณบดีและประธานหลักสูตร ซึ่งมีหนาที่ในการเสนอโครงการและงบประมาณ พรอมทั้งกํากับดูแลการ

ดําเนนิโครงการใหสําเร็จตามแผนปฏบิัตกิารประจําป 

 (3) การจัดสรรทรัพยากร 

  การจัดสรรงบประมาณรายไดของคณะนั้น คณะไดกําหนดนโยบายในการตั้งเงนิสํารองสะสมไว

อยางนอย รอยละ 10 ของงบประมาณรายไดรวม เพื่อสํารองไวใชจายในกรณีที่มีรายจายนอกเหนือจากแผนงาน

ที่ตั้งไว จากนั้นจึงจัดสรรงบประมาณเปนสองสวนสําหรับการบริหารจัดการของสํานักงานคณะ และการบรหิาร

จัดการของหลักสูตร 
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 (4) แผนดานบุคลากร 

  การพัฒนาบุคลากรประจําป คณะไดจัดสรรงบประมาณรายไดใหกับบุคลากรในการพัฒนาตาม

ความตองการของตนเอง (บุคลากรสายวิชาการ ไดรับจัดสรร 15,000 บาท/คน/ป และบุคลากรสายสนับสนุน 

ไดรับจัดสรร 10,000 บาท/คน/ป) อีกทั้งมโีครงการภายใตแผนปฏบิัตกิารประจําปที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการ (ดานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ) และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (พัฒนาสมรรถนะ

การทํางานและสงเสรมิความกาวหนาในสายงาน) 

 

 (5) ตัววัดการดําเนินการ 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีการกําหนดเปาหมายความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการติดตามและประเมินผลเปนระยะ โดยจะมีการรายงานความกาวหนาแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําปตอมหาวทิยาลัย รอบ 6 เดอืน และ รอบ 12 เดอืน 

 

 (6) การคาดการณผลการดําเนินการ 

  ในรอบปงบประมาณ คณบดี รองคณบดีและประธานหลักสูตรจะรวมกันในการติดตาม

ความกาวหนาของแผนการดําเนินงานทุกไตรมาส ทั้งในสวนของตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยที่คณะรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะและแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อประเมินแนวโนมความสําเร็จ

ของแผนงาน หากผลการดําเนินงานยังไมบรรลุหรือมีแนวโนมไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว ก็จะให

ผูรับผิดชอบวิเคราะหสาเหตุและปรับปรุงการดําเนินงาน และรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการประจํา

คณะกอนที่จะรายงานมหาวทิยาลัยเพื่อทราบตอไป 

 

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏบิัตกิาร 

  ตามที่ไดมีการจัดทํารายงานความกาวหนาของแผนปฏิบัติการประจําป รอบ 6 เดือน เพื่อใชใน

การติดตามผลการดําเนินงานและประเมินแนวโนมความสําเร็จ คณะไดใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

ทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินงานประจําป ทั้งรูปแบบโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ เพื่อใหทันตอ

สถานการณและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในปนัน้ ๆ  
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หมวด 3 ลูกคา 

3.1 เสยีงของลูกคา 

ก. การรับฟงผูเรยีนและผูมสีวนไดสวนเสยี 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ใหความสําคัญกับนิสิตและกลุมลูกคาตาง ๆ โดยขอมูล

ปอนกลับจากนิสติและกลุมลูกคา เปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการของคณะ ทัง้ใน

ดานการจัดการเรยีนการสอน การวจัิยและการบรกิารวชิาการ 

ตารางที่ 3.1ก-1 ชองทางการรับฟงเสยีงของลูกคา  

กลุมลูกคา 
ชองทางการรับฟง 

เสยีงของลูกคา 
การรับฟงเสียงของลูกคา ความถี ่

นิสิตปจจุบัน จํานวน 2,139 

คน ประกอบดวยนิสิตระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 2,095 

คน นิสิตระดับปริญญาโท 

จํานวน 29 คน และนิสิต

ระดับปริญญาเอกจํานวน 

15 คน 

1. อาจารยผูสอนแตละรายวชิา นิสิตสามารถสะทอนขอมูล

ค วาม ต อ งก าร  ห รือ เส น อ

ขอคิดเห็นในการจัดการเรียน

ก ารส อนแต ล ะรายวิ ช า ได

โดยตรงกับอาจารยผูสอน 

ตลอดภาคการศึกษา 

2. อาจารยท่ีปรึกษาของนิสติ นิสิตสามารถสะทอนขอมูล

ค วาม ต อ งก าร  ห รือ เส น อ

ขอคิดเห็นในการจัดการเรียน

การสอนไดโดยตรงกับอาจารย

ท่ีปรึกษาของตนเอง 

ตลอดเวลา 

3. Student Management System นิสิตสามารถติดตออาจารย

ผูสอนแตละรายวชิา ผานระบบ 

ตลอดเวลา 

4. เว็บไซตคณะ นิสิตสามารถสะทอนขอมูล

ค วาม ต อ งก าร  ห รือ เส น อ

ขอคดิเห็นผานเว็บไซตคณะ  

ตลอดเวลา 

5. เฟสบุคคณะ นิสิตสามารถสะทอนขอมูล

ค วาม ต อ งก าร  ห รือ เส น อ

ขอคดิเห็นผานเฟสบุคคณะ  

ตลอดเวลา 

6. การประเมนิความพงึพอใจ รับทราบขอมูลการใหบริการ

นิสิตในการการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ 

1 คร้ัง/ป 

ศิษยเกา จํานวนรวม 8,071 

คน ต้ังแตป  2538-2559 

รวมท้ังสิ้น 22 รุน 

1. เว็บไซตคณะ 

2. เฟสบุคคณะ 

3. เฟสบุคกลุมศิษยเกา 

ศิ ษย เก าสามารถ รับทราบ

ข อ มู ล ข า ว ส า ร ข อ ง ค ณ ะ 

สะทอนขอมูลเพื่อการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร และความ

ตลอดเวลา 
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กลุมลูกคา 
ชองทางการรับฟง 

เสยีงของลูกคา 
การรับฟงเสียงของลูกคา ความถี ่

ตองการในการพัฒนาตนเอง

หลังสําเร็จการศึกษาเพื่อให

เกดิการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ผู รั บ บ ริ ก า ร ด า น วิ จั ย 

จํานวน 7 แหลงทุน ไดแก 1.

สํานักงานการวิจัยแหงชาต ิ

(วช.) 2.สํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ (NIA) สํานักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร 

องคการมหาชน (สวก .) 

ส ถ า บั น วิ จั ย ร ะ บ บ

สาธารณสุข (สวรส) หนวย

บริหารและจัดการทุนดาน

ก า ร พั ฒ น า ระ ดั บ พื้ น ท่ี 

(บพท.) หนวยบริหารและ

จัดการทุนดานการพัฒนา

กําลังคน และทุนดานการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ ส ร า ง

นวัตกรรม (บพค.) หนวย

บริหารจัดการทุนดานการ

เพิ่มความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ (บพข.) 

การรายงานความกาวหนา และการ

ร า ย ง า น ฉ บั บ ส ม บู ร ณ ข อ ง

โครงการวจิัย 

ผูรับบริการหรือแหลงทุนวิจัย 

รับทราบความกาวหนาของ

โครงการวิจัย และสามารถ

สะทอนความตองการห รือ

ขอเสนอแนะเพื่อใหผลงานได

ตรงตามวัตถุประสงค 

3 คร้ัง/การรับบริการ 

หรือตามท่ีกําหนดไว 

ในสัญญารับทุน 

ผู รับบ ริการด านบ ริการ

วชิาการ จํานวน 1 แหลงทุน 

ไดแก องคการบริหารการ

พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ

ท อ ง เ ท่ี ย ว อ ย า ง ย่ั ง ยื น 

(องคการมหาชน) 

การรายงานความกาวหนา และการ

รายงานฉบับสมบูรณของโครงการ 

ผู รั บ บ ริก ารห รือ แห ล ง ทุ น 

รับทราบความกาวหนาของ

ก าร ดํ า เนิ น โค รงก าร  แล ะ

สามารถสะทอนความตองการ

หรือขอเสนอแนะเพื่อใหผลงาน

ไดตรงตามวัตถุประสงค 

3 คร้ัง/การรับบริการ 

หรือตามท่ีกําหนดไว 

ในสัญญาจาง 

นายจาง/สถานประกอบการ 

จํานวน 389 นายจาง/สถาน

ประกอบการ 

การประเมนิความพงึพอใจ นายจาง/สถานประกอบการ 

จะทําการประเมินความพึ ง

พ อ ใจ ต อ บั ณ ฑิ ต ท่ี ไ ด ไ ป

ปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินจะ

สะทอนขอมูลคุณภาพบัณฑิต

ต า ม ก ร อ บ  TQF แ ล ะ

1 คร้ัง/ป 
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กลุมลูกคา 
ชองทางการรับฟง 

เสยีงของลูกคา 
การรับฟงเสียงของลูกคา ความถี ่

มหาวทิยาลัยพะเยา ไดแก  

1.ความรู 

2.ทักษะทางปญญา 

3.ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.คุณธรรมจริยธรรม 

5.ความสัมพันธระหวางบุคคล 

6.ทักษะการสงเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลกิภาพ 

7.สุนทรียศิลป 

กลุมนิสิตเปาหมายหลักใน

อนาค ต  ได แก  นั ก เรียน

ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นท่ี 

ภาคเหนือตอนลาง และ

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

กจิกรรมแนะแนวสัญจร กิจกรรมการประชาสัมพันธ

ห ลั ก สูตรแก นั ก เรียนระดั บ

มัธยมศึกษา ภาคเหนือตอนลาง

และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

1 คร้ัง/ป 

 

ข. การประเมนิความพงึพอใจและความผูกพันของผูเรยีนและลูกคากลุมอื่น 

 (1) ความพงึพอใจ ความไมพงึพอใจและความผูกพัน 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเปนประจําทุกป ตาม

ตารางที่ 3.1ก-1 ชองทางการรับฟงเสยีงของลูกคา เพื่อนําขอมูลปอนกลับมาใชในการปรับปรุงกระบวนการและ

พัฒนางานที่เกี่ยวของ ซึ่งมวีธิกีารและกระบวนการประเมนิความพอใจ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1ข-1 การสํารวจความพงึพอใจลกูคา 

กลุมลูกคา วธิกีาร กระบวนการ 

นิสติปจจุบัน การสํารวจความพงึพอใจนสิติปจจุบัน สํารวจความพึงพอใจนิสิตปจจุบันผาน

ระบบออนไลน ท่ีพัฒนาระบบโดยกอง

บริการการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

การประเมนิอาจารยท่ีปรึกษา ประเมินผลอาจารยท่ีปรึกษาผานระบบ 

Student Management System ท่ี อ ยู ใ น

ความดูแลของกองบริการการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การประเมนิรายวชิา/อาจารยผูสอน 

ศิษยเกา การสํารวจความพงึพอใจตอหลักสูตร สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาถึงความพึงพอใจตอหลักสูตร
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กลุมลูกคา วธิกีาร กระบวนการ 

ชวงรับปริญ ญ าผานระบบออนไลน ท่ี

พัฒนาระบบโดยกองบริการการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผูรับบริการดานวจิัย การรายงานความกาวหนา และการ

รายงานฉบับสมบูรณของโครงการวจิัย 

ผูรับทุนจัดทํารายงานความกาวหนาการ

ดําเนินโครงการและ (ราง) รายงานการ

วิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอแหลงทุนเพื่อ

พิจารณาใหขอเสนอแนะ และปรับปรุง

ต า ม ข อ เส น อ แ น ะ จ า ก แ ห ล ง ทุ น 

(ผูทรงคุณวุฒ)ิ  

ผูรับบริการดานบริการวชิาการ การรายงานความกาวหนา และการ

รายงานฉบับสมบูรณของโครงการ 

ผูรับทุนจัดทํารายงานความกาวหนาการ

ดําเนินโครงการและ (ราง) รายงานการ

ดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ เสนอตอ

แหลงทุนเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

และปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากแหลง

ทุน 

นายจาง/สถานประกอบการ 

 

การสํารวจคุณภาพบัณฑติโดยผูใชบัณฑติ สํารวจความพงึพอใจผูใชบัณฑิตตามตาม

กรอบ TQF และมหาวิทยาลัยพะเยา ผาน

ระบบออนไลน ท่ีพัฒนาระบบโดยกอง

บริการการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

กลุมนิสิตเปาหมายหลักในอนาคต 

ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

เขตพื้นท่ี ภาคเหนือตอนลาง และ

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

การสํารวจความพึ งพอใจของการจัด

กจิกรรมแนะแนวสัญจร 

สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา เขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีเขารวม

กจิกรรมแนะแนวสัญจร 

 

 (2) ความพึงพอใจเปรยีบเทยีบกับคูแขง 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดใชขอมูลสารสนเทศความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) จากระบบ 

CHEQA Online ในการเปรียบเทียบกับสถาบันคูเทียบที่สําคัญ คือ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ

สื่อสาร มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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3.2 ความผูกพันของลูกคา 

ก. หลักสูตรและบรกิาร รวมท้ังการสนับสนุนผูเรยีนและกลุมลูกคาอื่น 

 (1) หลักสูตรและบรกิาร 

  คณะบริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร คํานึงถงึความตองการลูกคาเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร

และการใหบรกิารทางดานวจัิยและบรกิารวิชาการ โดยหาความตองการของผูเรยีนและผูมสีวนไดสวนเสยี ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.2ก-1 การหาความตองการของลูกคา 

กลุมลูกคา วธิกีาร ผลลพัธ 

นิสติปจจุบัน 1. การประเมนิการเรียนการสอนรายวชิา 

2. การสํารวจความพงึพอใจนสิติปจจุบัน 

ขอมูลความตองการของนิสิตปจจุบันตอ

ก ารจั ด ก าร เรี ยน ก ารส อ น  แ ล ะสิ่ ง

สนับสุนนการเรียนรู 

ผูรับบริการวจิัย/บริการวชิาการ การเขารวมประชุมกับแหลงทุน/หนวยงาน

ท่ีขอรับบริการ 

ขอมูลความตองการ/ความคาดหวังของ

แหลงทุน/หนวยงานท่ีขอรับบริการ 

ศิษยเกา สํารวจภาวะการมีงานทําและความพึง

พอใจศิษยเกา 

ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การ ศึก ษาแล ะข อ มู ล ในก ารพั ฒ นา

ปรับปรุงหลักสูตร 

นายจาง/สถานประกอบการ 1. การสํารวจผูใชบัณพติ 

2. การเชิญผูใชบัณฑติ/สถานประกอบการ

รวมการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ขอมูลความตองการของตลาดแรงงาน

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนิสติ 

 

 (2) การสนับสนุนผูเรยีนและลูกคากลุมอื่น 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธทั้งเว็บไซตและเฟสบุคอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหขอมูลที่เปนการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมตาง ๆ ตามพันธกิจ อีกทั้งมีกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อ

ประชาสัมพันธหลักสูตรและบริการแกกลุมลูกคาเปาหมาย เชน กิจกรรมแนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ

หลักสูตรแกนักเรียนระดับมัธยมการศึกษาตามโรงเรียนตาง ๆ กิจกรรมประชาสัมพันธผลงานวิจัยและบริการ

วชิาการสูชุมชน 

 

 (3) การจําแนกกลุมผูเรยีนและลูกคากลุมอื่น 

  คณะบรหิารธุรกจิและนเิทศศาสตร ไดกําหนดกลุมลูกคาตามพันธกจิหลักของคณะ คอื การ

เรยีนการสอน การวจัิย และการบรกิารวชิาการ โดยมุงเนนกลุมลูกคาในภูมภิาคเปนหลัก 
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ข. การสรางความสัมพันธกับผูเรยีนและผูมสีวนไดสวนเสยี 

 (1) การจัดการความสัมพันธ 

  หลักสูตร: ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร จะมีการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนได

สวนเสีย ไดแก นิสิต ศิษยเกา และสถานประกอบการ ซึ่งจะทําใหทราบถึงความตองการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

ใหมคีวามทันสมัยอยูตอเนื่อง และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

  การวิจัยและบริการวิชาการ: คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของคณะ มีกระบวนการใน

การสรางความสัมพันธกับแหลงทุนวิจัย คือ ผูรับทุนวิจัยจะตองสงมอบผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความ

คาดหวังของแหลงทุน อีกทัง้ปฏบิัตติามหลักเกณฑและเงื่อนไขของแหลงทุนอยางเครงครัด 

  การใหบริการแกผูเรียน: คณะดําเนินการสรางความสัมพันธกับนิสิตปจจุบัน ผานการ

ดําเนินงานของสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ซึ่งจะมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมกับนิสิต

ปจจุบันอยางตอเนื่อง และสโมสรนิสิตจะมีนิสิตตัวแทนของแตละหลักสูตรแตละช้ันปรวมเปนคณะกรรมการ

สโมสรนสิติคณะ ซึ่งเปนอกีหนึ่งชองทางที่ทําใหทราบขอมูลความเปนอยูของนสิติปจจุบัน 

 

 (2) การจัดการขอรองเรยีน 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีชองทางการรับขอรองเรียนที่ไดแจงผานทางเว็บไซตคณะ 

ซึ่งไดมีหมายเลขโทรศัพท และ อีเมลล ที่สามารถติดตอถึงคณบดี ขอมูลที่ไดรับนั้น จะถูกพิจารณาเพื่อหาสาเหตุ

หรือแนวทางการแกไขอยางเรงดวนโดยคณบดแีละรองคณบดี และมีการนําขอรองเรยีนที่เกดิขึ้นเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ  
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หมวด 7 ผลลัพธ 

7.1 ผลลัพธดานการเรยีนรูของผูเรยีน และดานกระบวนการ  

ก. ผลลัพธดานการเรยีนรูและดานบรกิารที่มุงเนนลูกคา 

รูป 7.1 ก-1 รอยละของนสิิตที่สําเร็จการศกึษาตามกําหนด ระหวางปการศกึษา 2559-2562 

ปการศึกษา 2562 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของระดับปริญญาตรี ปรญิญาโทและปรญิญา

เอก มีคาเทากับรอยละ 59.43 30.77 และ 0.00 ตามลําดับ สาเหตุหลักที่ทําใหนิสิตระดับปริญญาตรีไมสําเร็จ

การศึกษาตามกําหนด คือ ผลการเรียน สวนนิสิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น สาเหตุที่ไมสําเร็จ

การศกึษาตามกําหนดเนื่องจากอยูระหวางการทําวิทยานพินธ 

 

รูป 7.1 ก-2 รอยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ไดงานทําภายใน 1 ป ระหวางปการศกึษา 2559-2562 

รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตร ีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ปการศึกษา 2562  

ไดงานทํารอยละ 97.92  คาเฉลี่ยระหวางปการศึกษา 2559-2562 เทากับรอยละ 92.62 ซึ่งเกินกวาเปาหมายที่

มหาวทิยาลัยกําหนดไวทีร่ะดบัรอยละ 70.00 

59.85 59.16 58.27 59.4357.50
44.44

19.05
30.77

0.00

20.00

0.00 0.00

2559 2560 2561 2562

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

78.17

98.39
96.0 1 97.92

2559 2560 2561 2562
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รูป 7.1 ก-3 จํานวนผลงานวจัิยที่ไดรับการตพีมิพและเผยแพร ปงบประมาณ 2560-2563 

 ปงบประมาณ 2563 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ

เผยแพร ในวาระสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 3 เรื่อง วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 10 เรื่อง และ

การวชิาการระดับนานาชาต ิจํานวน 17 เรื่อง 

 

 
รูป 7.1 ก-4 จํานวนเงนิสนับสนุนดานการวจัิยจากแหลงทุนภายในและภายนอก 

ปงบประมาณ 2563 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนดานการวิจัยจากแหลงทุน

ภายใน จํานวน 0.43 ลานบาท และแหลงทุนภายนอก จํานวน 13.42 ลานบาท แนวโนมจํานวนสนับสนุนดานวจัิย

จากแหลงทุนภายในจะลดลง แตแนวโนมจํานวนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากคณะมี

นโยบายที่มุงใหนักวิจัยหารายไดจากแหลงทุนภายนอก 

3

8

12

3

2 2

0

10

5

4

9

17

3 3

2

0

2 560 2 561 2 562 2 563

จํานวนผ ล งาน วิจัยท่ี ได ตีพิ มพและเผยแพร

วารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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รูป 7.1 ก-5 จํานวนเงินสนับสนุนดานบรกิารวชิาการจากแหลงทุนภายในและภายนอก ปงบประมาณ 2560-2563 

 ดานการบริการวิชาการนั้น คณะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน จํานวน 0.10 ลานบาท 

และแหลงทุนภายนอก จํานวน 5.74 ลานบาท ซึ่งแนวโนมงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการจากแหลง

ทุนภายในและภายนอกมีแนวโนมลดลง ทัง้นี้ขึ้นอยูกับการเขาถงึแหลงทุนและเงื่อนไขของแหลงทุนในแตละป 

 

ข. ผลลัพธดานประสทิธผิลของกระบวนการทํางาน 

(1) ประสิทธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ 

 

รูปที่ 7.1 ข-1 รอยละของการออกกลางคัน (Drop Out) รุนปที่เขาศกึษา พ.ศ. 2559-2562 

จากฐานขอมูลระบบบริการการศึกษา (Student Management System) นิสิตระดับปริญญาตรี

ของคณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีอัตราการออกกลางคัน (Drop Out) ระหวางปที่เขาศึกษา พ.ศ. 2559-
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2562 เฉลี่ยรอยละ 6.82 สาเหตุหลักของการออกกลางคันมาจากการที่นิสิตไมลงทะเบียนเรยีน จึงเปนผลทําให

นสิติพนสภาพทางการศกึษา 

 

(2) การเตรยีมพรอมตอภาวะฉุกเฉนิ 

ในปงบประมาณ 2563 ทัว่โลกตางเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา (โควดิ-19) ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนแบบปกติแกนสิติ  คณะจึงตองมกีาร

ปรับแผนการใชจายงบประมาณเพื่อใชในการปรับปรุงพื้นที่ภายในคณะเปนหองบันทกึการสอนออนไลน จํานวน 

3 หอง เพื่อใหนสิติสามารถเรยีนไดทันตามแผนการสอน 

 

ค. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดสงเสริมการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้ง

ภายในและตางประเทศ ในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย หรอืการบริการวิชาการ ไดแก 1.โครงการความรวมมือ

ภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหวาง บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมฯ 

กับ มหาวิทยาลัยพะเยา (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด) 2.บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการภาคีเครือขายวิชาการวิชาชีพพัฒนา

นวัตกรรมสื่อ Media Lab ระหวาง กองทุนพัฒนสื่อปลอดภัยและสรางสรรค กับ ภาคีเครือขายวิชาการวิชาชีพ

พัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab 3.บันทึกขอตกลงความรวมมือในกิจกรรม ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา คณะ

บรหิารธุรกจิและนเิทศศาสตร และบรษิัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เปนตน 
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา :  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาเปนอยางไร 

ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรยีนและลูกคากลุมอื่น 

(1) ความพงึพอใจของผูเรยีนและลูกคากลุมอื่น 

รูป 7.2ก-1 ความพงึพอใจของนสิติปจจุบัน 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดมีการสํารวจ ติดตามและรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของนิสิต 

และผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป โดยในรอบปการศึกษา 2562 พบวา นิสิตปจจุบันมีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่

คณะไดบริการ อยูระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.08) และมีความพึงพอใจตอระบบ

สนับสนุนการใหบรกิารการศกึษา อยูระดับพงึพอใจมาก (คาเฉลี่ยความพงึพอใจ เทากับ 3.93) 

                  

รูป 7.2ก-2 ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 

ผูใชบัณฑิตของคณะมีความพึงพอใจตอบัณฑิตอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.26) 

แนวโนมของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนานั้น คณะไดมี

การแจงขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตแกประธานหลักสูตรผานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ  

 

3.58 3.56
3.66

4.08

3.37

3.55
3.45

3.93

2559 2560 2561 2562

หลักสูตร ระบบสนับสนนุการใหบ้ริการ

3.99 4.06 4.20 4.26

2559 2560 2561 2562

ผูใชบัณฑิต
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(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลศิษยเกาตั้งแตการเริ่มตนกอตั้ง

คณะ โดยศิษยเกาที่จบออกไปแลวนั้น จะขึ้นทะเบียนในระบบฐานขอมูลและมีหนวยงานที่ดูแลไดแกสมาคมศิษย

เกาของมหาวิทยาลัยพะเยา จากการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากที่สําเร็จการศึกษาออกไปแลว พบวาศิษย

เกามีความตองการพัฒนาความรู ในดานตาง ๆ อยูเสมอ รวมทั้งมีความตองการที่จะไดรับทราบขอมูลขาวสาร

จากทางมหาวิทยาลัยและคณะ และมีความตองการที่จะเขารวมกิจกรรมหรือสรางความรวมมือในดานตาง ๆ อยู

ตลอดเวลา ซึ่งในปงบประมาณ 2563 คณะไดดําเนินโครงการวันเกียรติยศ ซึ่งไดมีการมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน

ของหลักสูตรตาง ๆ  

 

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร : ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรของสถาบันมอีะไรบาง 

ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

ปงบประมาณ 2563 คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีบุคลากร จํานวน 78 คน จําแนกเปน

บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 63 คน (รอยละ 80.77) และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 15 คน (รอยละ 

19.23) บุคลากรสายวชิาการสวนใหญจบการศกึษาระดับปรญิญาเอก รอยละ 52.38 และมตํีาแหนงทางวิชาการ 

“ผูชวยศาสตราจารย” จํานวน 14 คน (คดิเปนรอยละ 22.22 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด) 

 

ข. บรรยากาศการทํางาน 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรซึ่งเปนกําลังหลักในการ

ขับเคลื่อนองคกร  โดยปงบประมาณ 2563 ไดมีการปรับปรุงพื้นที่ในคณะเพื่อจัดทําเปนหองรับรองและมุมออก

กําลังกายสําหรับบุคลากร อกีทัง้ยังไดจัดโครงการ MIS Unity เพื่อเปนการขอบคุณบุคลากรประจําป 
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ค. ความผูกพันของบุคลากร 

รูป 7.2ค-1 ความพงึพอใจของบุคลากร 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มีระดับความพึงพอใจอยูระดับมาก (คาเฉลี่ยความพึง

พอใจ เทากับ 3.71) และอัตราการลาออกของบุคลากรของคณะมีอัตราการลาออกที่อยูในระดับนอยมาก สาเหตุ

หลักการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ คือ การยายถิ่นฐาน สวนบุคลากรสายสนับสนุนนั้นเปนการลาออก

ของลูกจางช่ัวคราว เพื่อไปบรรจุตําแหนงในหนวยงานอื่น 

 

ง. การพัฒนาบุคลากร 

รูป 7.2ง-1 รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป เพื่อการ

พัฒนาตามความตองการของแตละบุคคล ซึ่งบุคลากรสายวิชาการ ไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวน 15,000 

บาท/คน และบุคลากรสายสนุน ไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวน 10,000 บาท/คน อีกทั้งคณะยังมีโครงการ

ตามแผนปฏบิัตกิารประจําปเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ไดแก โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพอาจารย

3.44 3.51 3.66 3.71

2559 2560 2561 2562

บุคลากร

89.50
76.47

69.12 71.64

2559 2560 2561 2562

บคุลากร
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ดานการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะ และโครงการเสริมสรางศักยภาพดานการวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ  สวนบุคลากรสายสนับสนุนมีโครงการตามแผนปฏิบัติการสนับสนุนเพื่อการพัฒนา ไดแก โครงการ 

R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานสํานักงานคณะ โครงการพัฒนาและเสริมสรางความกาวหนาสายอาชีพ

บุคลากรสายสนับสนุน และโครงการพัฒนาสมรรถนะการทํางานบุคลากรสายสนับสนุน ในรอบปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 บุคลากรไดรับการพัฒนา รอยละ 71.64 จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ รอยละ 55.22 และ

บุคลากรสายสนับสนุน รอยละ 16.42 

 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและธรรมาภบิาล  

ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลและความรับผดิชอบตอสังคม 

(1) การนําองคกร 

ปงบประมาณ 2563 ผูบริหารคณะยังคงพัฒนาชองทางการสื่อสารกับบุคลากร ผูเรยีน และกลุมคน

ภายนอก ทั้งเว็บไซต Email Facebook และ Line Group ซึ่งขอมูลขาวสารจากทางคณะสามารถสงถึงผูรับสารได

อยางทั่วถงึมากยิ่งขึ้น อกีทัง้บุคลากร ผูเรยีน และกลุมคนภายนอก ก็สามารถสงสารถงึคณะไดสะดวกเชนกนั อีก

ทัง้คณบดยีังเปดโอกาสใหสื่อสารไดโดยตรงกับคณบด ี

 

(2) การกํากับดูแล 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีการกําหนดแผนการใชจายงบประมาณรายไดในแตละ

ปงบประมาณ รอยละ 70.00 ซึ่งชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 คาเฉลี่ยของการใชจายงบประมาณของ

คณะ มคีาเทากับ รอยละ 69.25 ซึ่งใกลเคยีงกับแผนที่กําหนดไว 

รูป 7.4 ก-2 การกํากับตดิตามการใชจายงบประมาณตามแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

 

70 .00 70 .00 70 .00 70 .00

79.57

68.12

63.59

65.70

2560 2561 2562 2563

เปาหมาย ผลลัพธ
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(3) กฎหมาย ขอบังคับ การรับรองมาตรฐาน และจรยิธรรม 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจภายใตกฎระเบียบขอบังคับตามที่ไดระบุ

ในตารางที่ OP1-3 ซึ่งผลการดําเนินงานของคณะเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว และไมพบขอ

รองเรียนที่สงผลกระทบเชิงลบตอองคกรตามแตละพันธกิจ อีกทั้งคณะยังไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ของคณะกรรมการปองกันการทุจรติแหงชาต ิ(ปปช.) 

 

ตารางที่ 7.4 ก3-1 การดําเนนิงานตามกฎระเบยีบขอบังคับ ปการศกึษา 2559-2562 

กฎระเบยีบ 2559 2560 2561 2562 

หลักสูตรผานเกณฑมาตรฐาน สกอ. รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

หลักสูตรไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตามเกณฑ AUN-QA 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตาม

เกณฑ CUPT QA 

รอยละ 100 รอยละ 100 - - 

การประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดําเนนิการที่เปนเลศิ (EdPEx) 

- - รอยละ 100 รอยละ 100 

 

 

ตารางที่ 7.4 ก3-2 จํานวนขอรองเรยีนตามพันธกจิ ปการศกึษา 2559-2562 

จํานวนการรองเรยีนตามพันธกจิ 2559 2560 2561 2562 

ดานการผลติบัณฑติ ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

ดานการวจัิย ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

ดานการบรกิารวิชาการ ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

ดานการบรหิาร ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

 

(4) สังคม 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มกีารดําเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล อยางตอเนื่องในเขตพื้นที่

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยมวีัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และไดมีการยกระดับของ

การดําเนนิการเปนโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ ซึ่งไดมกีารดําเนนิโครงการหลัก 5 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการ "การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร: 

การศกึษาการดําเนนิโครงการบรษิัทขยะจําลองแบบมสีวนรวมของตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา  
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2. โครงการบริการวิชาการ MIS คายเยาวชน รักษดอกคําใต รุนที่ 7 "Green heart เปลี่ยนขยะใหมีคา 

สูการพัฒนาธุรกจิเพื่อชุมชน  

3. โครงการบริการวิชาการ พัฒนาแนวคิดสีเขียวกับผูสูงอายุดอกคําใต "ความรูทางการเงินของ

ผูสูงอายุในเขตอําเภอดอกคําใต : กรณศีกึษาตําบลหนองหลม  

4. โครงการ การสบืสานผาศลิปวัฒนธรรม ผาทอดอกคําใต  

5. โครงการ การสรางเนื้อหา เรื่องเลาสาวดอกคําใต 
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ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏบิัต ิ

ผลลัพธของการนํากลยุทธไปปฏบิัติของคณะบรหิารธุรกจิและนเิทศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

พ.ศ. 2563 พบวา ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะมีคาเทากับรอยละ 81.82 และ

ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป มีคาเทากับรอยละ 74.26 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความสําเร็จของ

แผนยุทธศาสตรยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะและแผนปฏิบัติการประจําป ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560-

2563 มีคาเฉลี่ยความสําเร็จเทากับรอยละ 72.66 และ 73.65 ซึ่งเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว ณ รอยละ 

70.00 

 

 
รูปที่ 7.4ข-1 รอยละความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะ 

และแผนปฏบิัตกิารประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 
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7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด  

(1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน 

รูป 7.5-1 เปรยีบเทยีบงบประมาณรายไดและรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

จากขอมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายไดและรายจายของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร 

ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 แสดงใหเห็นวางบประมาณเพียงพอตอการใชจายประจําป และในแตละ

ปงบประมาณ คณะกําหนดนโยบายในการตั้งเงินสํารองสะสมไวอยางนอย รอยละ 10 ของงบประมาณรายได

รวม เพื่อสํารองไวใชจายในกรณีที่มีรายจายนอกเหนือจากแผนงานที่ตั้งไว แตการใชจายงบประมาณประจําป 

พ.ศ. 2563 มีการใชจายนอยกวาปอื่น ๆ ที่ผานมา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ไดสงผลตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินโครงการตามแผนประจําป ทําใหการใชจาย

งบประมาณไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

 

(2) ผลการดาํเนินการดานตลาด 

จากขอมูลจํานวนผูสมัครแอดมิชช่ัน รอบที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 พบวา อัตราการแขงขัน

ในการสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของคณะ มีแนวโนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา (ตารางท่ี 

7.5-1) และระดับคะแนนแอดมิชช่ัน รอบที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 ของคณะและคูเทียบ ยังคงมีผลคะแนน

ต่ํากวาคูเทยีบ (ตารางที่ 7.5-2) 

 

ตารางที่ 7.5-1 จํานวนผูสมัครแอดมิชช่ัน รอบที่ 4 ประจําปการศกึษา 2561-2562 

สถาบัน สาขาวิชา 

2561 2562 

รับ สมัคร ผาน 
อัตราการ 

แขงขัน 
รับ สมัคร ผาน 

อัตราการ 

แขงขัน 

คณะบริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การจัดการการสื่อสาร 44 70 9 1 : 2 60 29 5 1 : 0 

การสื่อสารสื่อใหม 22 40 7 1 : 2 60 47 21 1 : 1 

ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร 26 40 10 1 : 2 90 28 13 1 : 0 

12.87 13.52 14.42
16.53

10 .24 9.21 9.17
10 .86

2560 2561 2562 2563

รายได รายจาย
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สถาบัน สาขาวิชา 

2561 2562 

รับ สมัคร ผาน 
อัตราการ 

แขงขัน 
รับ สมัคร ผาน 

อัตราการ 

แขงขัน 

ธนาคาร 

การจัดการธุรกจิ 52 80 15 1 : 2 50 70 37 1 : 1 

การตลาด 51 90 11 1 : 2 60 34 14 1 : 1 

การทองเที่ยว 68 100 20 1 : 2 40 79 31 1 : 2 

การบัญชี 70 40 27 1 : 1 40 63 38 1 : 2 

เศรษฐศาสตร 35 50 5 1 : 1 110 19 9 1 : 0 

รวม 368 510 104 1 : 1 510 369 168 1 : 1 

 

ตารางที่ 7.5-2 คะแนนแอดมชิช่ัน รอบที่ 4 ประจําปการศกึษา 2562 ของคณะ และคูเทยีบ 

สถาบัน สาขาวิชา 
2561 2562 

สูง ตํ่า สูง ตํ่า 

คณะบริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การจัดการการสื่อสาร 14,576.10 8,368.50 14,243.50 5,788.90 

การสื่อสารสื่อใหม 13,846.20 10,350.60 17,805.60 6,193.20 

การเงนิและการธนาคาร 15,307.60 7,855.80 15,895.90 7,739.10 

การจัดการธุรกจิ 13,629.80 6,819.60 15,315.70 6,012.90 

การตลาด 14,343.10 7,889.30 14,678.50 4,218.60 

การทองเที่ยว 17,268.30 6,940.10 17,737.10 5,414.00 

การบัญชี 17,396.70 8,625.30 17,401.00 9,313.20 

เศรษฐศาสตร 13,797.90 8,952.90 16,570.60 8,862.60 

คณะบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

นเิทศศาสตร 15,790.00 11,322.60 19,109.20 15,658.90 

การทองเที่ยว 19,399.80 16,921.00 17,232.00 11,835.60 

การจัดการธุรกจิ 16,052.30 13,318.20 18,465.60 14,659.90 

คอมพวิเตอรธุรกจิ 16,015.40 12,084.90 15,701.50 9,752.70 

การเงนิ 17,251.70 13,046.70 16,421.10 13,105.60 

การบัญชี 17,713.50 15,380.40 20,035.60 15,447.60 

เศรษฐศาสตร 17,763.40 13,775.50 17,896.00 12,841.00 

 

 

 

 


	P.2 สภาวการณ์ขององค์การ
	ก. สภาพด้านการแข่งขัน
	(1) ลำดับในการแข่งขัน
	(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
	(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
	ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
	ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

