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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) จัดตัง้ขึ้นเปน

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

มหาวทิยาลัยพะเยา เมื่อวันที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สํานักวชิาวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร จงึได

เปลี่ยนเปนคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนมา และไดมีการ

เปลี่ยนช่ือคณะ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ตามประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา คราวประชุมครัง้ที่ 6/2563 ใน

การเปลี่ยนช่ือคณะเปน “คณะบรหิารธุรกจิและนเิทศศาสตร”  

 

(1) หลักสูตร และบรกิาร 

 1. หลักสูตร 

ระดับหลักสูตร จํานวน หลักสูตร 

ปรญิญาตรี 8 หลักสูตร 1. บรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 

2. บรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 

3. บรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 

4. นเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 

5. นเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม 

6. ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการทองเที่ยว 

7. บัญชีบัณฑติ 

8. เศรษฐศาสตรบัณฑติ 

ปรญิญาโท 2 หลักสูตร 1. บรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ทองเที่ยวและโรงแรม 
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ระดับหลักสูตร จํานวน หลักสูตร 

ปรญิญาเอก 2 หลักสูตร 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว

และโรงแรม 

2. ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 

Non-degree 1 หลักสูตร 1. การจัดการ Mice & Events 

 

 2. บรกิาร  

  งานวิจัย: คณะมีการใหบริการงานวจัิยที่มุงการตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และ

เศรษฐกิจในเชิงพาณิชย ทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ ใหตอบสนองตอคุณภาพชีวติของคนในชุมชนใหดขีึ้น 

ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม กอใหเกิดความสามารถสามารถในการแขงขัน อีกทั้งยังเปนแหลงเรียนรู และการ

ถายทอดองคความรูสูสังคม 

  งานบริการวิชาการ: คณะมีการนําองคความรูทางดานการบริหาร จัดการ การทองเที่ยว 

การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร นําไปสูการถายทอดองคความรู ใหกับสังคมและชุมชน เพื่อ

กอใหเกดิคุณภาพชีวติดขีึ้น ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม กอใหเกดิความสามารถสามารถในการแขงขัน 

 

(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 ใ ช ป ญ ญ า ใ น ก า ร ส ร า ง

คุณประโยชนตอลูกคาและผูรับบริการ 

• การจัดการเพื่อนวัตกรรม C : Creative (สรางสรรค) บุคลากรมีความคดิสรางสรรคงาน เพื่อ

นําไปสูนวัตกรรม 

• ความเปนเลศิท่ีมุงเนนลูกคา A : Academic excellence (ความเปนเลศิ

ทางวชิาการ) 

บุคลากรมีคุณภาพและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่องใหเกิดความเปนเลิศทาง

วิชาการ เพื่อประโยชนตอลูกคาและ

ผูรับบริการ 

• การใหความสําคัญกบับุคลากร U : Unity (ความเปนเอกภาพ) บุคลากรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

คํานึงถึงประโยชนองคกร ลูกคาและ

ผูรับบริการอยูเสมอ 

• มุมมองเชิงระบบ 

• การนําองคกรอยางมวีสัิยทัศน 

• การเรียนรูระดับองคกรและความ

คลองตัว 

• การมุงเนนความสําเร็จ 

• การจัดการโดยใชขอมูลจริง 

• ความรับผดิชอบตอสังคม 

• จริยธรรมและความโปรงใส 

P : Professionalism (ความเปนมอือาชีพ) บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย  มี

กระบวนการคิดและทักษะการบริหารท่ี

เปนมอือาชีพ 
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เอกลักษณและอัตลักษณ 

We’ re Smart School. 

• Smart Managing : การจัดการอยางชาญฉลาด 

• Smart Image : ภาพลักษณนามอง 

• Smart Communication : การสื่อสารเฉยีบคม 

• Smart Thinking : การคดิหลักแหลม 

• Smart Serbvices : การบรหิารที่นําสมัย 

 

สมรรถนะหลัก (Core competencies) 

  การสรางบัณฑติที่มคีวามเปนผูประกอบการและนักสื่อสาร 

  การพัฒนางานวจัิยสูนวัตกรรมในระดับสากล 

  การบรหิารองคกรสูความเปนเลศิ 

 

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 - 29 34 ความกาวหนาทางวิชาการ และสวัสดิการที่เทียบเทา

ขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

พนักงาน 7 8 - ความกาวหนาในสายงาน และสวัสดิการที่เทียบเทา

ขาราชการ 

 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 78 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) 

จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 63 คน (รอยละ 80.77) มีคุณวุฒิปริญญาเอก 33 คน (รอยละ 53.97) และ
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ปริญญาโท 29 คน (รอยละ 46.03) ทั้งนี้บุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการ 15 คน (รอยละ 23.81) สวน

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

(รอยละ 46.67) 

 

ตารางที่ OP1-2 แสดงปจจัยขับเคลื่อนสําคัญทีผ่ลักดันหรือสรางแรงจูงใจที่มุงม่ันตอบุคลากรของคณะ ประเภท

ตาง ๆ รวมไปถงึผูบรหิารคณะใหเขามามสีวนรวมเพื่อทําใหคณะ บรรลุพันธกจิและวสิัยทัศน  

ประเภทของบุคลากร ปจจัยสําคัญ 

บุคลากรสายวชิาการและ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

- สถาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน 

- ระเบยีบ มาตรการและแนวปฏบิัตทิี่เกี่ยวของกับงาน 

- งบประมาณสนับสนุน 

- การช้ีแนะการทํางานและการพัฒนางานวิชาการ (Coaching) 

- ระบบการทํางานที่เอื้อตอความกาวหนาในอาชีพ 

 

ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัย: คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรมีความเช่ือวาหาก

บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี และความปลอดภัยในการทํางานแลว ยอมเกิดความผูกพันตอคณะ

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ดังนั้นคณะจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 

จงึไดจัดทําโครงการ GREEN Life, GREEN Health and GREEN Office คอื 1) การตัง้เปาหมายใหบุคลากรของคณะ

บรหิารธรุกจิและนเิทศศาสตรมสีุขภาพกายและจิตที่ด ีดวยการสรางพื้นที่การออกกําลังกาย (Fitness) การจัดทํา

โครงการการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสรางพื้นที่สเีขยีวในสํานักงานและโดยรอบอาคาร 2) การสรางความ

ปลอดภัยในการทํางานดวยการพัฒนาโครงการสํานักงานสเีขยีว 

 

(4) สนิทรัพย 

  สนิทรัพยที่สําคัญของคณะบรหิารธุรกจิและนเิทศศาสตร ไดแก 

  4.1) หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร เปนหองปฏิบัตกิารที่ใชในการผลิตสื่อทางนเิทศศาสตร โดยใชสําหรับ

การจัดการเรียนการสอนและบริการสําหรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารและสาขาวิชาการสื่อสารสื่อ

ใหม ตลอดจนบรกิารหนวยงานตาง ๆ ที่มาขอใชบรกิาร ซึ่งตั้งอยู ณ อาคารปฏบิัตกิาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  4.2) หองปฏบิัตกิารรานกาแฟสาขาวิชาการบัญชี  เปนหองปฏบิัตกิารรานขายกาแฟที่ดําเนินการบริหาร

จัดการและฝกปฏิบัติงานโดยนิสิตสาขาวิชาการบัญชีในการจัดทําบัญชี การวางระบบบัญชี การสอบบัญชี การ

ตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ตลอดถึงการตรวจสอบและควบคุมขอมูลทางบัญชีโดยใชคอมพวิเตอร เปนตน  

ซึ่งตัง้อยู ณ อาคารเรยีนรวมหลังเกา ช้ัน 1 มหาวทิยาลัยพะเยา 

  4.3) หองปฏิบัติการทองเที่ยวและโรงแรม เปนหองปฏิบัติการที่ใชสําหรับการจัดการเรียนการ

ภาคปฏบิัตขิองนสิติสาขาวชิาการทองเที่ยว ซึ่งตัง้อยู ณ อาคารเรยีนรวมหลังเกา ช้ัน 2 มหาวทิยาลัยพะเยา 
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  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

การทํากจิกรรมการเรยีนรูที่นอกเหนือจากช้ันเรียน มอีุปกรณอํานวยความสะดวกเพื่อเสริมสรางการเรียนรูและการ

ทํากิจกรรมนอกหองเรียน จํานวน 2 หอง คือ หองบัณฑิตศึกษาทองเที่ยวและหองบัณฑิตศึกษาบริหารธุรกิจ ซึ่ง

ตัง้อยู ณ อาคารเรยีนรวมหลังเกา ช้ัน 3 มหาวทิยาลยัพะเยา 

  4.6) พื้นที่การเรียนรู (Learning Space) เปนพื้นที่การเรียนรูที่นอกหอง ลานมาน่ังในที่รม ตลอดเวลา 24 

ช่ัวโมง เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดใชพื้นที่ดังกลาวในการทํากิจกรรม ซึ่งอํานวยความสะดวกทั้งแสงสวาง ปลั๊กไฟฟา 

และพดัลมใหนสิติใช  ณ อาคารเรยีนรวมหลังเกา ช้ัน2 มหาวทิยาลัยพะเยา 

  4.7) หองรับรองบุคลากร เปนหองสวนตัวเพื่อเปนพื้นที่ใหบุคลากรคณะใหพักผอน ทํากิจกรรมระหวาง

คณาจารย  ซึ่งตัง้อยู ณ อาคารเรยีนรวมหลังเกา ช้ัน 2 มหาวทิยาวทิยาลัยพะเยา 

  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  

 

 
  

 

 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา

คณะบรหิารธุรกิจและนเิทศศาสตร

สํานักงานคณะ

งานบรหิารทั่วไป

งานวชิาการ

งานแผนงาน

หลักสูตร

บธ.บ

- การจัดการธุรกจิ

- การเงนิและการธนาคาร

- การตลาด

บช.บ

การบัญชี

นศ.บ

- การจัดการการสื่อสาร

- การสื่อสารสื่อใหม

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร

ศศ.ม.

การจัดการการทองเท่ียว

และโรงแรม

ศศ.บ.

การทองเท่ียว

ปร.ด.

การจัดการการทองเท่ียว

และโรงแรม

บธ.ม.

ปร.ด.

บริหารธุรกจิ
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(2) ผูเรยีน ลูกคากลุมอื่นและผูมสีวนไดสวนเสยี 

ตารางที่ OP1.-3 ลูกคาและผูมสีวนไดสวนเสยี 

ลูกคาและผูมสีวนไดสวนเสยี ความคาดหวัง 

ดานการเรยีนการสอน 

นสิติ ความรู สําเร็จการศกึษาตามแผน และมงีานทําหลังสําเร็จการศกึษา 

ศษิยเกา การเพิ่มพูนทักษะ/ความรูหลังสําเร็จการศกึษา 

ผูใชบัณฑติ บัณฑติสามารถปฏบิัตงิานไดจรงิ 

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

เปรยีบเทยีบการแขงขันระดับคณะนัน้ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาตรและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยนรศวรเปนคู

เทยีบที่เหมาะสม เนื่องจากมหาวทิยาลัยพะเยาเคยเปนวทิยาเขตของมหาวทิยาลยันเรศวรมากอนและหลักสูตรที่

จัดการเรยีนการสอนมคีวามใกลเคยีงกัน 

 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน  

ความรูความสามารถของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและงบประมาณที่ไดรับการ

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 มหาวิทยาลั ย

นเรศวร 

 

การเรยีนการสอน - หลักสูตรที่เปดสอน 

- ภาวะการมงีานทําของบัณฑติปรญิญาตร ี

- ผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติของ

นสิติระดับบัณฑติศึกษา 

การวจัิย บรกิารวิชาการและ 

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

- จํานวนเงินจากโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

- จํานวนผลงานตพีมิพระดับนานาชาต ิ

 

ข. บรบิทเชิงกลยุทธ 

ตารางท่ี OP2.-2 ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรยีบเชิงกลยุทธที่สาํคัญ 

ความทาทายเชงิกลยุทธ การไดเปรยีบเชงิกลยุทธ 

1. การเพิ่มงานวิจัยและบริการวิชาการที่กอใหเกิด

ประโยชนตอสังคม/ชุมชนตามนโยบาย 1 คณะ 1 

สัญลักษณ 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถที่หลากหลายทั้ง 

บริหารธุรกิจ บัญชี การสื่อสาร และเศรษฐศาสตร 

จึงเกดิความไดเปรยีบเชิงกลยุทธในการจัดการเรียน
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ความทาทายเชงิกลยุทธ การไดเปรยีบเชงิกลยุทธ 

2. เพิ่มงานวิจัยที่มีผลงานตีพิมพที่มี Impact factor 

ทัง้ในประเทศและนานาชาต ิ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

ยกระดับการทํางานใหมปีระสทิธภิาพ 

4. เพิ่มจํานวนนสิติทุกระดับปรญิญาแรกเขา 

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม  

2. พื้นที่ จั งหวัดพะ เยามีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแกการ

เรยีนรูนอกหองเรยีน 

3. นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรมีการทํา

กิจกรรมรวมกับภาคประชาชน/สังคมสงผลให

ผลงานของนสิติไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน  

4. ผลงานวจัิยไดรับรางวัลในระดับประเทศ  

5. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรมีเครือขาย

ความรวมมือทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ทําให

อาจารยและนิสิตของคณะมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ระหวางกัน 

6. มีเครือขายสหกิจศึกษาที่เปดโอกาสใหกับนิสิตของ

คณะบริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 สวนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

1. การประเมนิผลการปฏบิัตงิานบุคลากรประจําป 

2. การประเมนิการสอนของอาจารย 

3. การตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป 

4. การประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
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หมวด 7 ผลลัพธ 

7.1 ผลลัพธดานการเรยีนรูของผูเรยีน และดานกระบวนการ  

ก. ผลลัพธดานการเรยีนรูและดานบรกิารที่มุงเนนลูกคา 

รูป 7.1 ก-1 รอยละของนสิิตที่สําเร็จการศกึษาตามกําหนด ระหวางปการศกึษา 2559-2563 

ปการศึกษา 2563 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของระดับปริญญาตรี มีคาเทากับรอยละ 

73.20 สาเหตุหลักที่ทําใหนิสิตระดับปริญญาตรีไมสําเร็จการศึกษาตามกําหนด คือ ผลการเรียน สวนนิสิตใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสําเร็จการศึกษาลาชากวากําหนด สาเหตุเนื่องจากอยูระหวางการทํา

วทิยานพินธ 

รูป 7.1 ก-2 รอยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ไดงานทําภายใน 1 ป ระหวางปการศกึษา 2559-2563 

การไดงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รอบปการศึกษา 2563 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 98.79 ของจํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา คาเฉลี่ยระหวางป

การศึกษา 2559-2563 เทากับรอยละ 93.86 ซึ่งเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 80.00 แตอยางไรก็ตาม 

คณะมีความกังวลตอการไดงานทําของบัณฑิตในรุนถัดไป เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไดสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของภาคเอกชนและการจางงานในอนาคต จึงตอง

78.17

98.39 96.01 97.92 98.79

2559 2560 2561 2562 2563

57.71 60.11 59.51 64.85
73.2069.05

57.50
44.44

26.67
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2559 2560 2561 2562 2563

รอยละของนิสติท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนด

ป.ตรี ป.โท ป.เอก
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มีการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร และดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะนิสิตใหตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

รูป 7.1 ก-3 จํานวนผลงานวจัิยที่ไดรับการตพีมิพและเผยแพร ป พ.ศ. 2560-2564 

 ป พ.ศ. 2564 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพร ใน

วาระสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 8 เรื่อง วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 10 เรื่อง การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ จํานวน 12 เรื่อง ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยคณะฯ ไดมีการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร

ผลงานวิจัย จํานวนเงนิ 180,000 บาท และยังมผีลงานที่อยูระหวางการดําเนินการจดสทิธบิัตร จํานวน 8 ช้ินงาน 

 
รูป 7.1 ก-4 จํานวนเงนิสนับสนุนดานการวจัิยจากแหลงทุนภายในและภายนอก 

ปงบประมาณ 2564 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนดานการวิจัยจากแหลงทุน

ภายใน จํานวน 0.41 ลานบาท และแหลงทุนภายนอก จํานวน 7.63 ลานบาท แนวโนมจํานวนสนับสนุนดานวิจัย

จากแหลงทุนภายในจะลดลง เนื่องจากคณะมนีโยบายที่มุงใหนักวจัิยหารายไดจากแหลงทุนภายนอก 

7

12

9

12

8

2

0

4

16

10

5

11

10

13

12

3

5

1

0 0

2560 256 1 2562 2563 2564

จํานวนผลงานวิจั ย ท่ี ไดตีพิมพและ เผยแพร

วารสารวชิาการระดับชาติ วารสารวชิาการระดับนานาชาติ การประชุมวชิาการระดับชาติ การประชุมวชิาการระดับนานาชาติ

8.56

3.47
0.72 1.25 0.41

10.84

0.25

10.15

15.48

7.63

2560 2561 2562 2563 2564
แหลงทุนภายใน แหลงทนุภายนอก
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รูป 7.1 ก-5 จํานวนเงินสนับสนุนดานบรกิารวชิาการจากแหลงทุนภายในและภายนอก ปงบประมาณ 2560-2564 

 ดานการบริการวิชาการนั้น คณะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน จํานวน 2.40 ลานบาท 

และแหลงทุนภายนอก จํานวน 2.60 ลานบาท ซึ่งแนวโนมงบประมาณสนับสนุนดานการบรกิารวิชาการจากแหลง

ทุนภายในและภายนอกมีแนวโนมลดลง ทัง้นี้ขึ้นอยูกับการเขาถงึแหลงทุนและเงื่อนไขของแหลงทุนในแตละป 

 

ข. ผลลัพธดานประสทิธผิลของกระบวนการทํางาน 

(1) ประสิทธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ 

 
รูปที่ 7.1 ข-1 รอยละของการออกกลางคัน (Drop Out) รุนปที่เขาศึกษา พ.ศ. 2559-2563 

จากฐานขอมูลระบบบริการการศึกษา (Student Management System) นิสิตระดับปริญญาตรี

ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มีอัตราการออกกลางคัน (Drop Out) ระหวางปที่เขาศึกษา พ.ศ. 2559-

2563 เฉลี่ยรอยละ 12.71 โดยมีการกําหนดคาเปาหมายของการออกกลางคันไมเกินรอยละ 20.00 สาเหตุหลัก

ของการออกกลางคันของแตละรุนปที่เขาศกึษา แสดงดังตารางตอไปนี้ 

21.16

14.23 12.86
4.07

11.23

2559 2560 2561 2562 2563

ผลลัพธ เปาหมาย

1.32

0.10 0.10 0.10

2.40

2560 2561 2562 2563 2564

จํานวนเงนิสนับสนุนดานบริการวชิาการ

จากภายในสถาบัน

ภายใน

3.10

23.22

4.36 2.55 2.60

2560 2561 2562 2563 2564

จาํนวนเงินสนบัสนนุดา้นบรกิารวชิาการ

จากภายนอกสถาบนั

ภายนอก
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 หนวย: รอยละ 

รุนปทีเ่ขาศกึษา 

ไมชําระ

คาลงทะเบยีน

เรยีน 

ไมมาลงทะเบยีน

เรยีน 
ผลการเรยีน ลาออก ยายสาขา 

2559 2.32 9.96 6.97 4.09 2.54 

2560 2.51 25.63 18.59 12.56 13.57 

2561 6.45 36.29 4.03 19.35 13.71 

2562 0.71 15.60 0.00 19.86 31.21 

2563 0.89 3.56 0.00 6.68 0.22 

ตารางท่ี 7.1 ข-1 สาเหตุหลักของการออกกลางคันของนสิติ รุนปที่เขาศกึษา พ.ศ. 2559 2563 

   

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดมีการกําหนดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 

2564 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนิสิตใหมที่เขาศึกษาใหมีความพรอมตอการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ไดแก 

โครงการเตรียมความพรอมนิสิตใหม และโครงการปรับพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อแกไข

ปญหาการออกกลางคันของนิสิต อีกทั้งหลักสูตรตาง ๆ ยังมีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของนิสิต เชน 

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเปนนักบัญชีและภาษีอากรมือปฏิบัติการ โครงการสรางผูประกอบการใหมแบบ

มอือาชีพรับเทรนด New Normal โครงการเสรมิทักษะวชิาชีพดานโรงแรมและการทองเที่ยว กจิกรรมรอบรูทั่วทิศ

พจิารณาสนิเช่ือ กจิกรรมอบรมและจัดสอบผูแนะนําการลงทุน 

 

(2) การเตรยีมพรอมตอภาวะฉุกเฉนิ 

ในปงบประมาณ 2564 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (โควดิ-19) ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินการจัดการเรยีนการสอนแบบปกตแิกนิสติ คณะจงึตองมี

การปรับแผนการใชจายงบประมาณเพื่อใชในการปรับปรุงพื้นที่ภายในคณะเปนหองบันทึกการสอนออนไลน 

จํานวน 3 หอง หองประชุมขนาดไมเกนิ 20 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง รวมทัง้การจัดหาโปรแกรม MS Team และ Zoom 

เพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน  
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สําหรับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ/การจัดสอบในรูปแบบ onsite นั้น ไดยึดแนวปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันการระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ของมหาวทิยาลัยที่กําหนดไวอยางเครงครัด ดังนี้ 

1. อาจารยผูสอนตองสามารถตรวจสอบไดวานิสิตไดอาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดพะเยา อยางนอย 

14 วัน กอนเขาเรยีน/สอบ 

2. ใหอาจารยตรวจสอบนสิติที่เขามาเรยีน/สอบ ตองไมมอีาการที่บงช้ีถงึการตดิเช้ือไวรัสโควิด-19 

3. อาจารยผูสอนตองจัดใหมสีเปรยแอลกอฮอล หรอืเจลลางมอื ทุกครัง้ที่จัดทําการเรยีน/สอบ 

4. นสิติและอาจารยผูสอนตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ทําการสอน/สอบ 

5. ใหอาจารยผูสอนจัดที่นั่งนสิติโดยเวนระยะที่น่ังอยางนอย 1 เมตร 

6. ใหอาจารยผูสอนแบงนสิติออกเปนกลุมยอย ๆ ไมขึ้นมารวมกลุมกันจํานวนมาก 

7. ใหอาจารยผูสอนแจงนิสิตทําการขออนุมัติเขาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย 1 วัน 

ผานระบบออนไลน 

 

ค. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดสงเสริมการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ทัง้ในประเทศและตางประเทศ ในดานการผลิตบัณฑติ การวจัิย หรอืการบรกิารวชิาการ ดังนี้ 

1. โครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหวาง บริษัท ซีพี ออลล 

จํากัด (มหาชน) และบรษิัทในกลุมฯ กับ มหาวทิยาลัยพะเยา (หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ

ธุรกจิ และหลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด)  

2. บันทกึขอตกลงความรวมมือทางวิชาการภาคีเครอืขายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media 

Lab ระหวาง กองทุนพัฒนสื่อปลอดภัยและสรางสรรค กับ ภาคีเครือขายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ 

Media Lab  

3. บันทกึขอตกลงความรวมมอืในกจิกรรม ระหวาง มหาวทิยาลัยพะเยา คณะบรหิารธุรกจิและนเิทศ

ศาสตร และบรษิัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

4. บันทึกขอตกลงความรวมมือในการเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ระหวางคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุน และคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

5. บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง คณะบริหารธุรกจิและนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

และวิทยาลัยครุศาสตรเตอหง เขตปกครองตนเองชนชาติไท และจิ่งพัว มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(อยูระหวางดําเนนิการลงนามความรวมมอื) 
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา :  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาเปนอยางไร 

ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรยีนและลูกคากลุมอื่น 

(1) ความพงึพอใจของผูเรยีนและลูกคากลุมอื่น 

รูป 7.2ก-1 ความพงึพอใจของนสิติปจจุบัน ปการศกึษา 2559-2563 

 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ไดมีการสํารวจ ติดตามและรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของนิสิต 

และผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป โดยในรอบปการศึกษา 2563 พบวา นิสิตปจจุบันมีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่

คณะไดบริการ อยูระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.28) และมีความพึงพอใจตอระบบ

สนับสนุนการใหบรกิารการศกึษา อยูระดับพงึพอใจมาก (คาเฉลี่ยความพงึพอใจ เทากับ 4.05) 

          

รูป 7.2ก-2 ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 

 

ผูใชบัณฑิตของคณะมีความพึงพอใจตอบัณฑิตอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.26) 

แนวโนมของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนานั้น คณะไดมี

การแจงขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตแกประธานหลักสูตรผานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ  

3.58 3.56 3.66

4.08
4.28

3.37
3.55 3.45

3.93 4.05

2559 2560 2561 2562 2563

หลักสูตร ระบบสนับสนุนการใหบริการ

3.99 4.06 4.20 4.26 4.49

2559 2560 2561 2562 2563

ผูใชบัณฑติ
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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 และในปงบประมาณ 2564 เปนปแรกที่คณะไดดําเนินการจัดโครงการสรางความรวมมือกับ

ศิษยเกา เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยและศิษยเกา และเปนการเก็บรวบรวมขอมูล

ปอนกลับจากศษิยเกาเพื่อใชในการพัฒนาชมรมศษิยเกาของคณะตอไป 

 

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร : ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรของสถาบันมอีะไรบาง 

ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

 
รูป 7.3ก-1 ผลการประเมนิการปฏบิัตงิานบุคลากร ประจําปการศกึษา 2563 

 

ปการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานจํานวนทั้งสิ้น 70 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 55 คน (รอยละ 78.57) และบุคลากรสาย

สนับสนุน 15 คน (รอยละ 21.43) ซึ่งการประเมนิผลการปฏบิัตงิานมกีารพจิารณา 2 องคประกอบ คอื ผลสัมฤทธิ์

ของงานและพฤติกรรมการทํางาน บุคลากรสายวิชาการผานการประเมิน จํานวน 54 คน (รอยละ 98.18 ของ

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ) และบุคลากรสายสนับสนุนผานการประเมิน จํานวน 15 คน (รอยละ 100.00 ของ

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน)  

 

 

บุคลากรสายวชิาการ

รับการประเมนิ 55 คน

ผานการประเมนิ 54 คน

รอยละ 98.18

บุคลากรสายสนับสนุน

รับการประเมนิ 15 คน

ผานการประเมนิ 15 คน

รอยละ 100.00
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ข. บรรยากาศการทํางาน 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรซึ่งเปนกําลังหลักในการ

ขับเคลื่อนองคกร  โดยปงบประมาณ 2564 ไดมีการปรับปรุงพื้นที่ในคณะอยางตอเนื่อง เพื่อจัดทําเปนหอง

รับรองและมุมออกกําลังกายสําหรับบุคลากร อีกทั้งยังไดจัดโครงการ MIS Unity เพื่อเปนการขอบคุณบุคลากร

ประจําป 

 

 
รูป 7.3ข-1 บรรยาการการทํางานภายในคณะบรหิารธุรกจิและนเิทศศาสตร 

 

ค. ความผูกพันของบุคลากร 

บุคลากร 
2561 2562 2563 

จํานวน ลาออก คงอยู จํานวน ลาออก คงอยู จํานวน ลาออก คงอยู 

สายวชิาการ 65 1 64 64 1 63 63 0 63 

สายสนับสนุน 18 2 16 16 1 15 15 0 15 

รวม 83 3 80 80 2 78 78 0 78 

ตารางท่ี 7.2ค-1 การคงอยูของบุคลากร ปการศกึษา 2561-2563 

 

จากขอมูลการคงอยูของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ระหวางปการศึกษา 2561-

2563  มีคาเฉลี่ยของอัตราการคงอยูของบุคลากรรอยละ 97.96 ซึ่งสะทอนถึงความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรระดับมากที่สุด การลาออกของบุคลากรของคณะมีอัตราการลาออกที่อยูใน

ระดับนอยมาก สาเหตุหลักการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ คอื การยายถิ่นฐาน สวนบุคลากรสายสนับสนุน

นัน้เปนการลาออกของลูกจางช่ัวคราว เพื่อไปบรรจุตําแหนงในหนวยงานอื่น 
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ง. การพัฒนาบุคลากร 

รูป 7.2ง-1 รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรไดรับการพัฒนารอยละ 

74.32 คาเฉลี่ยของจํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนา ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เทากับรอยละ 

76.21 (ขอมูล ณ สงิหาคม พ.ศ. 2564) ซึ่งคณะไดสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป เพื่อ

การพัฒนาตามความตองการของแตละบุคคล ซึ่งบุคลากรสายวิชาการ ไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวน 

15,000 บาท/คน และบุคลากรสายสนุน ไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวน 10,000 บาท/คน อีกทั้งคณะยังมี

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร

สายสนับสนุน ดังนี้ 

 

บุคลากร โครงการ งบประมาณ 

สายวชิาการ โครงการอบรมมาตรฐานวชิาชีพอาจารยดานการสอนของมหาวทิยาลัยพะเยา (UP-PSF) 

โครงการสนับสนุนทุนวจิัย นวัตกรรมและบริการวชิาการ 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวจิัย นวัตกรรมและบริการวชิาการ 

50,000 บาท 

180,000 บาท 

50,000 บาท 

สายสนับสนุน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร 150,000 บาท 

รวมงบประมาณ 430,000 บาท 

ตารางที่ 7.2 ง-1 โครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจําปเพื่อการพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

89.50
76.47 69.12 71.64 74.32

2560 2561 2562 2563 2564

บุคลากร
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและธรรมาภบิาล  

ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลและความรับผดิชอบตอสังคม 

(1) การนําองคกร 

ปงบประมาณ 2564 ผูบรหิารคณะยังคงพัฒนาชองทางการสื่อสารกับบุคลากร ผูเรยีน และกลุมคน

ภายนอก ทั้งเว็บไซต Email Facebook และ Line Group ซึ่งขอมูลขาวสารจากทางคณะสามารถสงถึงผูรับสารได

อยางทั่วถงึมากยิ่งขึ้น อกีทัง้บุคลากร ผูเรยีน และกลุมคนภายนอก ก็สามารถสงสารถงึคณะไดสะดวกเชนกัน อกี

ทัง้คณบดยีังเปดโอกาสใหสื่อสารไดโดยตรงกับคณบด ี

 

(2) การกํากับดูแล 

การใชจายงบประมาณของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ชวงระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 

2560-2564 มีคาเฉลี่ยของการใชจายงบประมาณรอยละ รอยละ 59.72 ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไดสงผลกระทบตอการจัดการเรยีนการสอน

และการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจตาง ๆ เปนอยางยิ่ง ทําใหเกิดการใชจายงบประมาณเพียงรอยละ 

21.60 (ขอมูล ณ สงิหาคม 2564) 

 

 
รูป 7.4 ก-2 การกํากับตดิตามการใชจายงบประมาณตามแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 

(3) กฎหมาย ขอบังคับ การรับรองมาตรฐาน และจรยิธรรม 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจภายใตกฎระเบียบขอบังคับตามที่ไดระบุ

ในตารางที่ OP1-3 ซึ่งผลการดําเนินงานของคณะเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว และไมพบขอ

รองเรียนที่สงผลกระทบเชิงลบตอองคกรตามแตละพันธกิจ อีกทั้งคณะยังไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ของคณะกรรมการปองกันการทุจรติแหงชาต ิ(ปปช.) 

 

79.57
68.12 63.59 65.70

21.60

2560 2561 2562 2563 2564

การกํากับติดตามการใชจายงบประมาณตามแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

ผลลัพธ
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ตารางที่ 7.4 ก3-1 การดําเนนิงานตามกฎระเบยีบขอบังคับ ปการศกึษา 2559-2563 

กฎระเบยีบ 2559 2560 2561 2562 2563 

หลักสูตรผานเกณฑมาตรฐาน สกอ. รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

หลัก สูตรได รับการประ เมิ นคุณภาพ

การศึกษาภายในตามเกณฑ AUN-QA 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

ตามเกณฑ CUPT QA 

รอยละ 100 รอยละ 100 - - - 

การประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) 

- - รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

 

ตารางที่ 7.4 ก3-2 จํานวนขอรองเรยีนตามพันธกจิ ปการศกึษา 2559-2563 

จํานวนการรองเรยีนตามพันธกจิ 2559 2560 2561 2562 2563 

ดานการผลติบัณฑติ ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

ดานการวจัิย ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

ดานการบรกิารวิชาการ ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

ดานการบรหิาร ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

 

(4) สังคม 

คณะบรหิารธุรกจิและนเิทศศาสตร มกีารดําเนนิโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล อยางตอเนื่องในเขตพื้นที่

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยมวีัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และไดมกีารยกระดับของ

การดําเนนิการเปนโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมกีารพัฒนาชุมชน 3 ดาน 

ไดแก  การทองเที่ยว การสงเสริมกลุมอาชีพ และการสงเสริมการตลาดสินคาชุมชน คณะจึงไดนําความรู

ทางดานบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรไปปรับใชเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการจัดการปญหารวมกับชุมชน ผาน

กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ไดแก โครงการนวัตกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา และโครงการการพัฒนาการทองเที่ยว

และผลติภัณฑเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ดวยแนวคดิ BCG Model 
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รูป 7.4 ก4-1 การบรกิารวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏบิัติ 

ผลลัพธของการนํากลยุทธไปปฏบิัตขิองคณะบรหิารธุรกจิและนเิทศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

พ.ศ. 2564 พบวา ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะมีคาเทากับรอยละ 80.65 และ

ความสําเร็จของแผนปฏบิัตกิารประจําป มคีาเทากับรอยละ 38.46 เมื่อเปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยของความสําเร็จของ

แผนยุทธศาสตรยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะและแผนปฏิบัติการประจําป ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560-

2564 มคีาเฉลีย่ความสําเร็จเทากับรอยละ 78.19 และ 66.61  

 

กลุมนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่น 

สรางนวัตกรทองถิ่น 7 ราย 

เกดิรายได 20,000 บาท 

กลุมอาชพีขาวอินทรยี 

สรางนวัตกรทองถิ่น 5 ราย 

เกดิรายไดเพิ่มขึ้นจากฐานเดมิ 

รอยละ 20.80 

กลุมทอผา 

สรางนวัตกรทองถิ่น 4 ราย 

รายไดเพิ่มขึ้นจากการลดตนทุน 

การผลติรอยละ 33.33 
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รูปที่ 7.4ข-1 รอยละความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะ 

และแผนปฏบิัตกิารประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด  

(1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน 

รูป 7.5-1 เปรยีบเทยีบงบประมาณรายไดและรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

จากขอมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายไดและรายจายของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร 

ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 แสดงใหเห็นวางบประมาณเพียงพอตอการใชจายประจําป และในแตละ

ปงบประมาณ คณะกําหนดนโยบายในการตั้งเงินสํารองสะสมไวอยางนอย รอยละ 10 ของงบประมาณรายได

รวม เพื่อสํารองไวใชจายในกรณีที่มีรายจายนอกเหนือจากแผนงานที่ตั้งไว แตการใชจายงบประมาณประจําป 

พ.ศ. 2563 และ 2564 เริ่มมีการใชจายนอยกวาปอื่น ๆ ที่ผานมา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังไมคลี่คลาย ไดสงผลตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการดําเนิน

โครงการตามแผนประจําป เปนผลทําใหการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนทีก่ําหนดไว

60.98

75.19

92.31
81.82 80.6577.59

70.26 72.50 74.26

38.46

2560 2561 2562 2563 2564

ความสาํเรจ็ของแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบตัิการประจาํปี

แผนกลยุทธ แผนปฏบิัติการ เปาหมาย

12.87 13.52 14.42
16.53 17.32

10.24
9.21 9.17

10.86

4.94

2560 2561 2562 2563 2564

รายได รายจาย
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(2) ผลการดาํเนินการดานตลาด 

จากขอมูลจํานวนผูสมัครแอดมิชช่ัน รอบที่ 4 ประจําปการศึกษา 2563 พบวา อัตราการแขงขันในการสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของ

คณะ มแีนวโนมลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกับปที่ผานมา (ตารางที่ 7.5-1) และระดับคะแนนแอดมิชช่ัน รอบที่ 4 ประจําปการศกึษา 2563 ของคณะและคูเทยีบ ยังคง

มผีลคะแนนตํ่ากวาคูเทยีบ (ตารางที่ 7.5-2) 

 

ตารางที่ 7.5-1 จํานวนผูสมัครแอดมิชช่ัน รอบที่ 4 ประจําปการศกึษา 2561-2563 

สถาบัน สาขาวิชา 

2561 2562 2563 

รับ สมัคร ผาน 
อัตราการ 

แขงขัน 
รับ สมัคร ผาน 

อัตราการ 

แขงขัน 
รับ สมัคร ผาน 

อัตราการ 

แขงขัน 

คณะบริหารธุรกจิและนเิทศ

ศาสตร  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การจัดการการสื่อสาร 44 70 9 1 : 2 60 29 5 1 : 0 50 46 24 1 : 0.92 

การสื่อสารสื่อใหม 22 40 7 1 : 2 60 47 21 1 : 1 40 71 32 1 : 1.78 

ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร

ธนาคาร 

26 40 10 1 : 2 90 28 13 1 : 0 50 21 2 1 : 0.42 

การจัดการธุรกจิ 52 80 15 1 : 2 50 70 37 1 : 1 80 51 11 1 : 0.64 

การตลาด 51 90 11 1 : 2 60 34 14 1 : 1 70 37 15 1 : 0.53 

การทองเที่ยว 68 100 20 1 : 2 40 79 31 1 : 2 40 73 24 1 : 1.83 

การบัญชี 70 40 27 1 : 1 40 63 38 1 : 2 50 81 34 1 : 1.62 

เศรษฐศาสตร 35 50 5 1 : 1 110 19 9 1 : 0 50 24 6 1 : 0.48 

รวม 368 510 104 1 : 1 510 369 168 1 : 1 430 404 148 1 : 0.93 
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ตารางที่ 7.5-2 คะแนนแอดมชิช่ัน รอบที่ 4 ประจําปการศกึษา 2561-2563 ของคณะ และคูเทยีบ 

สถาบัน สาขาวิชา 
2561 2562 2563 

สูง ตํ่า สูง ตํ่า สูง ตํ่า 

คณะบริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การจัดการการสื่อสาร 14,576.10 8,368.50 14,243.50 5,788.90 17,277.00 8,434.00 

การสื่อสารสื่อใหม 13,846.20 10,350.60 17,805.60 6,193.20 17,389.50 0.00 

การเงนิและการธนาคาร 15,307.60 7,855.80 15,895.90 7,739.10 13,000.50 9,513.00 

การจัดการธุรกจิ 13,629.80 6,819.60 15,315.70 6,012.90 16,150.50 9,289.50 

การตลาด 14,343.10 7,889.30 14,678.50 4,218.60 15,276.00 7,653.00 

การทองเที่ยว 17,268.30 6,940.10 17,737.10 5,414.00 17,114.00 3,778.40 

การบัญช ี 17,396.70 8,625.30 17,401.00 9,313.20 17,955.00 5,115.00 

เศรษฐศาสตร 13,797.90 8,952.90 16,570.60 8,862.60 13,207.50 12,121.50 

คณะบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

นเิทศศาสตร 15,790.00 11,322.60 19,109.20 15,658.90 21,234.00 16,421.50 

การทองเที่ยว 19,399.80 16,921.00 17,232.00 11,835.60 20,681.00 15,474.50 

การจัดการธุรกจิ 16,052.30 13,318.20 18,465.60 14,659.90 15,934.50 12,862.50 

คอมพวิเตอรธุรกจิ 16,015.40 12,084.90 15,701.50 9,752.70 15,645.00 11,277.00 

การเงนิ 17,251.70 13,046.70 16,421.10 13,105.60 16,762.50 13,818.00 

การบัญช ี 17,713.50 15,380.40 20,035.60 15,447.60 17,823.00 16,308.00 

เศรษฐศาสตร 17,763.40 13,775.50 17,896.00 12,841.00 16,089.00 12,571.50 
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