
1 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report) 

ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

ประจําป 2561 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันท่ีจัดทํารายงาน วันท่ี 31 เดือนตลุาคม ป พ.ศ. 2562



2 

 

โครงรางองคกร  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

P1. ลักษณะองคกร : คุณลักษณะท่ีสําคัญขององคกร 

ก สภาพแวดลอมขององคกร 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร เริ่มตนมาจากการเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2538 ใหมีการขยายโอกาสทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มายังจังหวัดพะเยา โดยแรกเริ่มไดทําการเรยีน

การสอนระบบทวิภาค ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ โดยใชสถานท่ีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เปน

การช่ัวคราวในการเรียนการสอน ในป 2542 มีการกอสรางสถานท่ีเรียนอยางถาวรในพ้ืนท่ีเขตตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปกติ 2 ภาคการศึกษา เปนสวนหน่ึงของกลุมศิลปศาสตร ประกอบดวย หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลังจากน้ันในป 2547 ได

แยกตัวออกจากกลุมศิลปศาสตร และเปลี่ยนช่ือเปนสํานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศสาสตร มีฐานะเทียบเทา

ภาควิชา มีการเรียนการสอนรวม 3 หลักสูตร 4 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และ

สาขาการทองเท่ียว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ป 

2548 มีการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ป 2550 มีการเรียน

การสอนเพ่ิมเติม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และในป 2553 ถือเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญกลาวคือ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ได

แยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเปนมหาวิทยาลัยพะเยา มีการเปลี่ยนแปลงจากสํานักวิชาฯ มาเปนคณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร และมีการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดานการ

ทองเท่ียวและการโรงเรียน รวมถึงดานบริการธุรกิจอีกดวย 

  

(1) หลักสูตร และบริการ 

 1. หลักสูตร : พันธกิจการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพข้ันสูงในระดับประเทศ มุงเนนคุณธรรมและ

ความเปนเลิศทางดานบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเท่ียวและนิเทศศาสตร ประกอบดวยหลักสูตรท้ังในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 8 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การทองเท่ียว หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

สื่อสารสื่อใหม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีคูขนานจํานวน 6 หลักสูตร คือ บริหารธุรกิจ

บัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) และเศรษฐศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริม

สุขภาพ) และเศรษฐศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) แขนงอนามัยชุมชน และเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) แขนงอนามัยสิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย) และเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีบัณฑิตพรีเมี่ยม ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา โดย

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร กับบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาโท จํานวน 2 

หลักสูตร คือ  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและ

โรงแรม และปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและโรงแรม 

ดังน้ี 
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 2. บริการ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรท่ีนอกเหนือจากพันธกิจหลักดานหลักสูตรการศึกษามี

ดังน้ี 

  2.1) พันธกิจการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางองคความรูและนําไปพัฒนาการเรียนการสอน 

และเพ่ิมความเขมแข็งในทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ โดยมุงเนนการทําวิจัยท้ังแบบสายตรงและบูรณาการ มีดังน้ี 
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2.2) พันธกิจการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการฯ มีจํานวนโครงการแยกตามป 

 
  

  2.3) พันธกิจการทํานุ บํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม ให

สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ตลอดท้ังการอนุรักษทรัพยากรและพัฒนาสิง่แวดลอม บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตรไดนําความรูแบบสหวิทยาการ ไดเขารวมโครงการวิจัยเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

โครงการวิจัยเรื่อง ฟนใจคน คนหาบาน ยาน เวียง ระเบียงกวานพะเยา เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค  ไดรับ

ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2560 

ถึงวันท่ี 15 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

  2.4) พันธกิจการพัฒนาความสัมพันธและสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการและ

องคกรท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ ประกอบดวย คณะเกษตรศาสตรและวิทยาศาสตรชีวภาพ แหงมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ 

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรและการเงินยูนนาน สถาบันการทองเท่ียวบาหลี อินโนนัเซีย ในประเทศประกอบดวย 1) บริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมฯ 2) องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการ

มหาชน) 3) "สถาบันเครือขาย" เรื่อง การจัดตั้งเครือขายงานวิจัยเชิงวิชาการดานบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ (เพ่ิมเติม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยนอรท-

เชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 4) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการ

มหาชน) ในโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซมาตรฐานสากล 5) "เครือขายเยาวชนนักประชาสัมพันธ พะเยาเมืองนาอยู" ศาล

เยาวชนและครอบครวั สโมสรโรตารพีะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร สถานีวิทยุ

พะเยาเมืองนาอยู (City Radio 99.25 MHz) 6) "ขอตกลงความรวมมือพัฒนาตลาดแรงงานสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 

(ASEAN Economic Community : AEC) หอการคากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) คณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน สมาคมสงเสริมการคาพะเยา-อาเซียน 

(สสพอ.) : PATA 7) คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 8) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 9) 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

  2.5) พันธกิจการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส พ่ึงพาตนเองไดภายใตแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การเขารวมกับมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือการเปนหนวยงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) อีกท้ังคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรไดกําหนดใหมีการติดตามผลการใช
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งบประมาณและการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนของคณะ ทุกเดือนโดยใหงานนโยบายและแผน สรุปและรวบรวม เสนอ

แจงเพ่ือทราบแกคณะกรรมการบริหารคณะฯ เปนประจําทุกเดือน 

(2) วิสัยทัศน พันธกิจและคานิยม 

 วิสัยทัศน :  สถาบันอุดมศึกษาช้ันนํา ดานบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเท่ียวและนิเทศศาสตร

ระดับประเทศท่ีเปนพลังสรางความเขมแข็งทางธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ รวมรบัผิดชอบตอสังคม 

 พันธกิจ : 1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพข้ันสูงในระดับประเทศ มุงเนนคุณธรรมและความเปนเลิศ

ทางดานบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเท่ียวและนิเทศศาสตร 

    2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางองคความรูและนําไปพัฒนาการเรยีนการสอน และเพ่ิมความ

เขมแข็งในทองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ โดยมุงเนนการทําวิจัยท้ังแบบสายตรงและบูรณาการ 

    3) บริการวิชาการดานบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเท่ียวและนิเทศศาสตร 

    4) ทํานุ บํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนาและศลิปวัฒนธรรมไทย เขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคม

พหุวัฒนธรรม ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ตลอดท้ังการอนุรักษทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

    5) พัฒนาความสัมพันธและสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการและองคกรท่ีเก่ียวของท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ  

    6) การบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส พ่ึงพาตนเองไดภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 คานิยม : คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร เปนองคกรท่ี มีคุณธรรม ยกยองและ ใหเกียรติกัน (M : 

Moral praise and honor)  ใชความสามารถและสรางสรรคนวัตกรรม (I : Innovation) ดูแลรับผดิชอบสังคม (S: Social 

Responsibility) มีความเปนเอกภาพ (U: Unity) เพ่ือมุงสูความเปนมืออาชีพและความเปนเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ 

(P : Professionalism and academic excellence) 

 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

 
หมายเหตุ: ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการมีผูชวยศาสตราจารย จํานวน 10 คน คิดเปน

รอยละ 16 

จํานวนบุคลากรสายสนบัสนนุ 

 
หมายเหตุ: บุคลากรสายสนับสนุน มีลูกจางช่ัวคราว 2 คน 

คิดเปนรอยละ 13 และตําแหนงทางวิชาการสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา กําลังอยูในชวงการดําเนินการ

พัฒนาระเบียบและขอบังคับ ซึ่งคาดวาจะมีการใชเพ่ือ

ความกาวหนาสายอาชีพประมาณป 2563 

  

ปจจัยขับเคลื่อนสําคัญท่ีผลักดันหรือสรางแรงจูงใจท่ีมุงมั่นตอบุคลากรของคณะฯ ประเภทตางๆ รวมไปถึงผูบริหารคณะใหเขา

มามีสวนรวมเพ่ือทําใหคณะฯ บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน  ประกอบดวย สถาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน กฏระเบียบและ

35, 
56%

27, 
44%

ป.เอก ป.โท

8, 50%8, 50%

ป.โท ป.ตรี
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มาตรการท่ีเก่ียวของกับงาน งบประมาณสนับสนุน การช้ีแนะการทํางานและการพัฒนางานวิชาการ (Coaching) และ ระบบ

การทํางานท่ีเอ้ือตอความกาวหนาในอาชีพ โดยมีขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพจิต: คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตรมีความเช่ือวาหากบุคลากรมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี และความปลอดภัยในการทํางานแลว ยอมเกิดความผูกพันตอคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ดังน้ันคณะฯ จึงไดเล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร จึง

ไดจัดทําโครงการ GREEN Life, GREEN Health and GREEN Office คือ 1) การตั้งเปาหมายใหบุคลากรของคณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตรมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี ดวยการสรางพ้ืนท่ีการออกกําลังกาย (Fitness) การจัดทําโครงการการ

ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การสรางพ้ืนท่ีสีเขียวในสํานักงานและโดยรอบอาคาร 2) การสรางความปลอดภัยในการทํางานดวย

การพัฒนาโครงการสํานักงานสีเขียว 

 

(4) สินทรัพย 

  4.1) หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร เปนหองปฏิบัติการท่ีใชในการผลิตสื่อทางนิเทศศาสตร โดยใชสําหรับการจัดการ

เรียนการสอนและบริการสําหรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารและสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม ตลอดจนบริการ

หนวยงานตาง ๆ ท่ีมาขอใชบริการ 

  4.2) หองปฏิบัติการรานกาแฟสาขาวิชาการบัญชี  เปนหองปฏิบัติการรานขายกาแฟท่ีดําเนินการบริหารจัดการ

และฝกปฏิบัติงานโดยนิสิตสาขาวิชาการบัญชีในการจัดทําบัญชี การวางระบบบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบ และการ

ควบคุมภายใน ตลอดถึงการตรวจสอบและควบคมุขอมูลทางบัญชีโดยใชคอมพิวเตอร เปนตน 

  4.3) หองสารสนเทศและแหลงเรียนรูคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

สืบคนสารสนเทศ ตอบคําถามและชวยการคนควา หนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ ประมาณ 1,500 เลม รวมท้ังบริการ

อินเทอรเน็ตและ WiFi เปดใหบริการตามวันและเวลาราชการ 

  4.4) หองการเรียนรู (Learning Space) เปนพ้ืนท่ีบริการสําหรับนิสิตและอาจารยเพ่ือการทํากิจกรรมการเรียนรูท่ี

นอกเหนือจากช้ันเรียน มีอุปกรณอํานวยความสะดวกเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูและการทํากิจกรรมนอกหองเรียน 

  4.5) พ้ืนท่ีการเรียนรู (Learning Space) เปนพ้ืนท่ีการเรียนรูท่ีนอกหอง ลานมาน่ังในท่ีรม ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 

เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตไดใชพ้ืนท่ีดังกลาวในการทํากิจกรรม ซึ่งอํานวยความสะดวกท้ังแสงสวาง ปลั๊กไฟฟา และพัดลมใหนิสิตใช 

  4.6) หองรับรองบุคลากร เปนหองสวนตัวเพ่ือเปนพ้ืนท่ีใหบุคลากรคณะใหพักผอน ทํากิจกรรมระหวางคณาจารย  

  4.7) หองออกกําลังกาย (Fitness) เปนหองออกกําลังกายท่ีมีเครื่องมือการออกกําลังกายแบบไฟฟาใหบุคลากร 

 

(5) กฎระเบียบขอบังคับ  ดานการผลิตบัณฑิต คือ มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร ดานการวิจัย คือ มาตรฐานคณะกรรมการ

จริยธรรมวิจัยในมนุษย ดานการบริหาร คือ พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา ป 2553 ระเบียบ / ขอบังคับ / ประกาศ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และพรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ข.ความสัมพันธระดับองคการ 

(1) โครงสรางองคกรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืนและผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูเรียนหลัก คือ นักเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมลูกคาอ่ืน

คือ การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น คือ ประชาชนและชุมชน ในจังหวัดพะเยา หนวยงานท่ีขอรับบริการ เชน หนวยงานระดับ

จังหวัด ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต เทศบาลเมืองพะเยา 

(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ มีดังนี้ 1) คูความรวมมือภายในประเทศ ไดแก (1) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและ

ประกันคุณภาพระหวางคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาและคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง (2) ขอตกลงความรวมมือระหวางคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร  มหา วิทยาลัยพะเยา และคณะวารสารศาสตรและสื่ อสารมวลชน 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

 

หลักสูตร 

 

สํานักงานคณะ 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

งานวิชาการ 

- วิชาการ (3) 

- วิชาการและเครือขาย (1) 

- หองปฏิบัติการ (2)  

- ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ (1) 

 

   

 

 

 

 

 

 

งานบริหารท่ัวไป 

- ธุรการ/สารบรรณ (1)  

- สารสนเทศและสื่อสาร (1) 

- บุคลากร (1) 

- บัญชีและการเงิน (1) 

- พัสดุ (1)  

 

 

 

 

 

บธ.บ. (การจัดการรุกิจ) 

 

บธ.บ. (การเงินฯ) 

 

บธ.บ. (การตลาด) 

 

บช.บ. (การบัญชี) 

 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

 

นศ.บ. (การสือ่สารสือ่ใหม)่ 

 

นศ.บ. (การจดัการการสือ่สาร) 

 

ปร.ด. (การทองเท่ียวฯ) 

 

ศศ.ม. (การทองเท่ียวฯ) 

 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

 
งานแผน 

- นโยบายและแผน (1) 

- งานวิจัย (1) 

- งานบริการวิชาการ (1)  

 

 

 

 

 

 

 

ศศ.บ. (การทองเท่ียวฯ) 

 



8 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (3) ขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การจัดตั้งเครือขายงานวิจัยเชิงวิชาการดานบริหารธุรกิจในเขต

ภาคเหนือ ตางประเทศ ไดแก (1) ขอตกลงความรวมมอืทางการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรและการเงินยูนนาน

กับมหาวิทยาลัยพะเยา (2) ความรวมมือมหาวิทยาลัยพะเยากับ Bali Tourism Institute, Indonesia 2) ผูสงมอบ ไดแก 1) 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4) กระทรวงการคลัง 5) กระทรวงพาณิชย 6) กระทรวงศึกษาธิการ 

7) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 8) องคการปกครองสวนทองถ่ิน 9) สํานักงานจังหวัดพะเยา 

 

P.2 สภาวการณขององคการ 

ก. สภาพดานการแขงขนั 

(1) ลําดับในการแขงขัน  

 - 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขนั  คือ ความรูความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีมี

คุณวุฒิและงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนในการดําเนินทุกพันธกิจ  

(3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยพะเยามีพ้ืนฐานมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมี

หลักสูตรเกือบทุกหลักสูตรเหมือนกับมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ันขอมูลเชิงเปรียบเทียบจะเหมือนกันและเช่ือถือได ดังน้ันจึงขอ

เปรียบเทียบกับคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร ยกเวน สาขาวิชาการตลาด ซึ่งไมมีท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร จึง

ขอเปรียบเทียบกับคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด ของมหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา  

ข. บริบทเชิงกลยุทธ 

ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญดานหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความรับผิดชอบตอ

สังคม และบุคลากร ท่ีจะมีผลไปสูการบรรลุวิสัยทัศน คือ 1) ความทาทายเชิงกลยุทธ ประกอบดวย (1) การเพ่ิมงานวิจยัและ

บริการวิชาการท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสังคม/ชุมชนตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล (2) เพ่ิมงานวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพท่ีมี 

Impact factor ท้ังในประเทศและนานาชาติ (3) พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือยกระดับการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ (4) เพ่ิมจํานวนนิสิตทุกระดับปริญญาแรกเขา 2) ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (1) บุคลากรมีความรูความสามารถ

ท่ีหลากหลายท้ัง บริหารธุรกิจ บัญชี การสื่อสาร และเศรษฐศาสตร จึงเกิดความไดเปรียบเชิงกลยุทธในการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (2) พ้ืนท่ีจังหวัดพะเยามีความหลายหลายทางวัฒนธรรม

และทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแกการเรียนรูนอกหองเรียน (3) นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมีการทํา

กิจกรรมรวมกับภาคประชาชน/สังคมสงผลใหผลงานของนิสิตไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน (4) ผลงานวิจัยไดรับรางวัลใน

ระดับประเทศ (5) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมีเครือขายความรวมมือท้ังระดับประเทศและนานาชาต ิทําให

อาจารยและนิสิตของคณะมีโอกาสแลกเปลี่ยนระหวางกัน (6) มีเครือขายสหกิจศึกษาท่ีเปดโอกาสใหกับนิสิตของคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรใชระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน คือ (1) ระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากร (2) ระบบการติดตามผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร (3) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (4) ระบบการพิจารณาความดีความชอบการใหผลตอบแทน รางวัล การยกยองชมเชย 

และสวัสดิการตาง ๆ และ (5)โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดการความรู และคณะวิทยาการจัดการฯ ไดปรับปรุงแนว

ทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยเพ่ือการดําเนินการตามพันธกิจท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
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2561 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยใชการติดตาม

ประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงาน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรไดกําหนดใหมีการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เปนรายไตรมาส คือ 1) 

ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร กําหนดใหมีการเช่ือมโยงตัวบงช้ีของแผน 3 ระดับ ไดแก ระดับคณะ ระดับ

สวนงาน และระดับบุคคล จึงกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ สอดคลองกับตัวบงช้ีของแผน และ 2) การ

รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามเปาหมายยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด อยางนอยปละ 4 ครั้งตอคณะ

กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการฯ  

   

หมวด 7 ผลลัพธ 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ  

ก. ผลลัพธดานการเรียนรูและดานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
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คาเฉลี่ยความพึงพอใจผูใชบัณฑติตอคุณภาพบัณฑิต ท่ีสาเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2560  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

 
 

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

- หลักสูตรท่ีคณะฯ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ผานเกณฑกํากับมาตรฐานรอยละ 100 บัณฑิตมีงาน

ทํารอยละ 83.77 และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจรอยละ 84.07 

(2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

เดิมการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินในระดับคณะน้ันจะยึดตามแนวทางหลักของระดับมหาวิทยาลัย 

แตในรอบปงบประมาณ 2563 คณะฯ จะดําเนินการใชการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือในการเตรียมความพรอมตอภาวะ

ฉุกเฉิน 

 

ค. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

- 

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา :  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาเปนอยางไร 

ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
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(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

ความผูกพันธของผูเรียน อางอิงตามความพึงพอใจของผูเรียนขางตน 

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร : ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรของสถาบันมีอะไรบาง 

ก. อัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

 

ประเภทบุคลากร อัตรา 
คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

บุคลากรสายวิชาการ 62 27 33 - 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 4 3 1 - 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ 9 5 2 - 

สาขาวิชาการตลาด 6 1 5 - 

สาขาวิชาการทองเท่ียว 11 8 3 - 

สาขาวิชาการบัญชี 10 4 6 - 

สาขาวิชาการจดัการการสื่อสาร 9 1 8 - 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 8 3 5 - 

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 5 2 3 - 

บุคคลากรสายสนับสนนุ 16 - 8 8 

พนักงานมหาวิทยาลัย 14 - 8 6 

ลูกจางช่ัวคราว 2 - - 2 

รวมบุคลากรท้ังหมด 78 27 41 8 

 

ข. บรรยากาศการทํางาน คณะวิทยาการจัดการฯ ไดจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางานของบุคลากรท้ัง

ในสวนของสํานักงาน หองพักอาจารย หองรับรอง และสถานท่ีออกกําลังกาย 

 

ค. ความผูกพันของบุคลากร คณะมุงเนนโครงการและกิจกรรมสําหรับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการฯ เขา

รวม เพ่ือสรางความผกูพันของบุคลากรตามกิจกรรมประจําป มีการมอบรางวัลดานการสอน การวิจัย และการเปนแบบอยาง

การทํางาน เพ่ือเปนตนแบบแกบุคลากรทานอ่ืนๆ นอกจากน้ันคณะวิทยาการจัดการยังสรางบรรยากาศการทํางานแบบ

ครอบครัว สื่อสารแบบรวดเร็ว ไมมีข้ันตอนยุงยาก เมีสายการบังคับบัญชาท่ีสั้น เพ่ือประสิทธิภาพและประสทิธิผลการเขาถึง

บุคลากรกับผูบริหาร จากการสํารวจประเด็นท่ีเก่ียวของความผูกพันของบุคลากรท้ังสองกลุม มีดังน้ี 



12 

 

  

  

 

ง. การพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรไดกําหนดงบประมาณเพ่ือการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการจํานวน 15,000 บาท/คน/ปงบประมาณ และบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 10,000 บาท/คน/

ปงบประมาณ ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวเปนจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีไดรับการพัฒนาบุคลากร หากบุคลากรตองการงบประมาณจํานวน

มากกวาท่ีคณะวิทยาการจัดการฯ ตั้งไว จะไดรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเปนรายๆไป ตามความจําเปนตอหนาท่ีและ

ภาระงาน  

 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและธรรมาภิบาล  

ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม 

(1) การนําองคกร 

ในรอบปการศึกษา 2561 ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ AUN-QA ท้ังหมด 11 

หลักสูตรของคณะฯ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีระดับคะแนนของการประเมินอยูในระดับ 3 

4.15
4.2

4.25
4.3

4.35
4.4

ความพึงพอใจตอตนเองสายวิชาการ

3.2
3.4
3.6
3.8

4
4.2

ความพึงพอใจตอคณะวิทยาการ

จัดการฯ สายวิชาการ

3.5

4

4.5

ความพึงพอใจตอตนเอง

สายสนุบสนุน

3
3.2
3.4
3.6
3.8

ความพึงพอใจตอคณะวิทยาการ

จัดการฯ สายสนับสนุน
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(2) การกํากับดูแล 

  การกํากับดูแลการนําองคการและภาวะผูนํา คณะวิทยาการจัดการใชรูปแบบคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

เพ่ือกํากับ ดูแล และติดตามใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ  

(3) กฎหมาย ขอบังคับและการรับรองมาตรฐาน 

พันธกิจ กฎหมาย/ระเบียบ/มาตรฐาน ผลลัพธ 

การผลิตบัณฑิต - มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร - เปนไปตามมาตรฐานทุกหลักสูตร 

การวิจัย - มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรม

วิจัยในมนุษย  

- มีเพียงบางโครงการท่ียื่นขอจริยธรรมวิจัยใน

มนุษย ท้ังน้ีเพราะธรรมชาติของงานวิจัยดาน

สังคมศาสตร มีความละเอียดออนในการเขียน

ขอเสนอมาตรฐานฯ 

การบริการ -ไมม-ี -ไมม-ี 

การบริหาร - พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา ป 2553 

- ระเบียบ / ขอบังคับ / ประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

- พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

- ยังไมมีประเด็นท่ีขัดตอกฏหมาย/ระเบียบ/

มาตรฐาน ดานการบริหาร 

(4) จริยธรรม 

  คณะวิทยาการจัดการฯ ใหความสําคัญกับจริยธรรมและคุณธรรมการทํางานท้ังบุคลากรสายสนับสนุนและ

สายวิชาการ ดวยการสื่อสารและตอกย้ําใหบุคลากรเกิดการตระหนักรู ดวยการประกาศ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการทํางานของคณะเปนไป

ตามเจตจํานงอยางเครงครัด อีกท้ังคณะวิทยาการจัดการฯ ยังไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐ ของคณะกรรมการปองกันการทุจริตแหงชาติ (ปปช) รวมท้ังไดมีการออก  

(5) สังคม 

  คณะวิทยาการฯ รับผิดชอบตอสังคมดวยการดําเนินการหน่ึงคณะหน่ึงโมเดลในพ้ืนท่ีอําเภอดอกคําใต เพ่ือ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย การสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการขยะ การแปลงมูลคาขยะ

เพ่ือเชิงพาณิชย การสรางมูลคางานจักสาน การพัฒนาและการสรางการตระหนักรูเยาวชนรักบานเกิดอําเภอดอกคําใต 

ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

  คณะวิทยาการจัดการมีการติดตามและประเมินผลประจําเดือน ประจํา 6 เดือน และประจําป ผาน

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ฯ  

 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด  

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 

(1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน 

(2) ผลการดําเนินการดานตลาด 

 จากผลการวิจัยสถาบันในปการศึกษา 2560 มีผลการดําเนินงานดานการตลาดสามารถสรุปไดดังน้ี (ขอมูลป 2561-

2562 อยูระหวางการประมวลผล) จากขอมูลนิสิตช้ันปท่ี 1 จํานวน 415 ราย พบวาขอมูลดานการศึกษากอนเขาเรียนคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา นิสิตช้ันปท่ี 1 โดยสวนมากน้ันไดสําเร็จการศึกษาจาก
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สถาบันการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีตั้งอยูในภาคเหนือมากท่ีสุด จํานวน 292 คน จากจํานวนท้ังหมด 415 คน สวนภาค

อ่ืนๆ มีรายละเอียดดังน้ี  

 

ภูมิภาค จํานวนนิสิต รอยละ 

ภาคเหนือ 292 70.36 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 4.58 

ภาคกลาง 80 19.28 

ภาคตะวันออก 5 1.20 

ภาคตะวันตก 14 3.37 

ภาคใต 5 1.20 

รวม 415 100.00 

 

 สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีตั้งอยูในภาคเหนือ 3 อันดับแรกท่ีมีนิสิตช้ันปท่ี 1 สําเร็จการศึกษามาก

ท่ีสุด ไดแก อันดับท่ี 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา จํานวน 20 ราย อันดับท่ี 2 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

จํานวน 14 ราย และอันดับท่ี 3 โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม จังหวัดพะเยา จํานวน 12 ราย โดยสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายท่ีตั้งอยูในกลาง 3 อันดับแรกท่ีมีนิสิตช้ันปท่ี 1 สําเร็จการศึกษามากท่ีสุด ไดแก อันดับท่ี 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี 

จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนสิงหบุรี  จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 5 ราย อันดับท่ี 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนสตรีนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค จํานวน 3 ราย และอันดับท่ี 3 

โรงเรียนขาณุวิทยา  จังหวัดกําแพงเพชร โรงเรียนนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ  จังหวัด

เพชรบูรณ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี โรงเรียนลิไทพิทยาคม  

จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนวิทยานุกลูนารี  จังหวัดเพชรบูรณ โรงเรียนหนองไผ  จังหวัดเพชรบูรณ และโรงเรียนอุดมดรุณ ี จังหวัด

สุโขทัย จํานวน 2 ราย 

 การเลือกศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาเปนอันดับท่ีหน่ึง ของนิสิตช้ันปท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร พบวา จากจํานวนนิสิตช้ันปท่ี 1 ท่ีไดทําการตอบแบบสํารวจจํานวน 415 ราย มีนิสิตเลือกศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัย

พะเยาเปนอันดับท่ีหน่ึง จํานวน 272 ราย คิดเปนรอยละ 65.54 และมีนิสิตท่ีไมเลือกศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาเปนอันดับ

ท่ีหน่ึง จํานวน 143 ราย คิดเปนรอยละ 34.46 โดยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนิสิตช้ันปท่ี 1 ของ

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พบวาโดยภาพรวมแตละปจจัยลวนมีระดับความสําคัญตอ

การตัดสินใจมาก ซึ่งแตละปจจัยมีคาเฉลี่ย ดังตอไปน้ี 1) ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 2) ดานราคา คาเฉลี่ยเทากับ 

3.35 3) ดานสถานท่ี คาเฉลี่ยเทากับ 3.44 4) ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 5) ดานกระบวนการใหบริการ 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 6) ดานภาพลักษณและการนําเสนอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และ 7) ดานอ่ืนๆ คาเฉลี่ยเทากับ 2.13 
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