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รายงานประจำำาปี 2563 จัำดทำำาข้ึ้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพ่ื่�อรวับรวัมีผลการดำาเนินงาน

ขึ้องค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ในรอบปีงบประมีาณ พื่.ศ. 2563 มีานำาเสนอ 

ในรูปแบบกิจำกรรมี และผลงานขึ้องค์ณะ เพื่่�อแสดงให้้เห้็นถุ้งพื่ัฒนาการขึ้องการดำาเนิน 

พื่ันธกิจำด้านต่าง ๆ ขึ้องค์ณะเพื่่�อใช้้เป็นขึ้้อมีูลพื่่�นฐานในการพื่ัฒนาค์ณะในอนาค์ตต่อไป 

ดังวัิสัยทำัศน์ “ผลิิตกำำ�ลิังคนด้้�นด้ิจิิทััลิพร้้อมใช้้ง�น พัฒน�ง�นวิิจิัยแลิะนวิัตกำร้ร้มสู่่�ชุ้มช้น 

ด้้วิยม�ตร้ฐ�นสู่�กำลิ”

องค์์ประกอบขึ้องรายงานประจำำาปีฉบับนี� ประกอบด้วัย โค์รงร่างองค์์กร ผลการ 

ดำาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิิต การวิัจัำย การบริการวิัช้าการ การทำำานุบำารุงศิลปะ และวััฒนธรรมี 

และการบริห้ารจัำดการ ตลอดจำนการประกันคุ์ณภาพื่การศ้กษา 

ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ห้วัังเป็นอย่างยิ�งวั่ารายงานประจำำาปี 

พื่.ศ. 2563 ฉบับนี� จำะสามีารถุนำาไปเป็นประโยช้น์ต่อห้น่วัยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีต่อไป  

สารจากคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  โรจนวสุ
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คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

 ประวััติค์วัามีเป็นมีาขึ้องค์ณะ ก่อกำาเนิดขึ้้ �นเมี่ �อวัันทำี � 22 มีิถุุนายน พื่.ศ. 2544 โดยใช้้ช้่ �อวั่า 
กลุ ่มีวัิช้าเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ สังกัดสำานักวัิช้าการวัิทำยาเขึ้ตสารสนเทำศพื่ะเยา มีห้าวัิทำยาลัยนเรศวัร 
ในระยะเริ�มีแรกได้เปิดสอนเพื่ียง 1 สาขึ้าวัิช้า ค์่อ สาขึ้าวัิช้าค์อมีพื่ิวัเตอร์ธุรกิจำ ต่อมีาในปี 2545 ได้เปลี�ยนช้่�อ 
เป็น สำานักวิัช้าเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร และเปิดสอนเพิื่�มีอีก 2 สาขึ้าวิัช้า ได้แก่ สาขึ้าวิัช้าวิัทำยาการ
ค์อมีพื่ิวัเตอร์ และสาขึ้าวัิช้าวัิศวักรรมีค์อมีพื่ิวัเตอร์ ในปี พื่.ศ. 2550 – 2551 สำานักวัิช้าเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ 
และการส่ �อสาร ได้เปิดสอนเพื่ิ �มีอีก 2 สาขึ้าวัิช้า ได้แก่ สาขึ้าวัิช้าเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ และสาขึ้าวัิช้า 
ภูมิีสารสนเทำศศาสตร์

 ปัจำจุำบันเปิดทำำาการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ทัำ�งสิ�น 8 สาขึ้าวิัช้า ดังนี� 

  1.1) ห้ลักสูตรธุรกิจำบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าค์อมีพิื่วัเตอร์ธุรกิจำ 

  1.2) ห้ลักสูตรวิัทำยาศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าวิัทำยาการค์อมีพิื่วัเตอร์ 

  1.3) ห้ลักสูตรวิัทำยาศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ 

  1.4) ห้ลักสูตรวิัทำยาศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ 

  1.5) ห้ลักสูตรวิัศวักรรมีศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าวิัศวักรรมีค์อมีพิื่วัเตอร์ 

  1.6) ห้ลักสูตรวิัศวักรรมีศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าวิัศวักรรมีซอฟต์แวัร์ 

  1.7) ห้ลักสูตรวิัศวักรรมีศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าวิัศวักรรมีเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 

  1.8) ห้ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าเทำค์โนโลยีค์อมีพิื่วัเตอร์กราฟิกและมัีลติมีีเดีย

 ต่อมีาเมี่ �อวัันทำี � 12 กรกฎาค์มี พื่.ศ. 2553 พื่ระบาทำสมีเด็จำพื่ระเจำ้าอยู ่ห้ัวัภูมีิพื่ลอดุลยเดช้ 
ได้มีีพื่ระบรมีราช้โองการโปรดเกล้าฯ ให้้ตราพื่ระราช้บัญญัติมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา และประกาศในราช้กิจำจำานุเบกษา 
เมี่ �อวัันทำี � 16 กรกฎาค์มี พื่.ศ. 2553 มีีผลบังค์ับใช้้เป็น “มหาวิิทยาลััยพะเยา” โดยสมีบูรณ์ ตั �งแต่วัันทำี � 
17 กรกฎาค์มี พื่.ศ. 2553 เป็นต้นไป

 มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยาจำ้งได้ออกประกาศมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา เร่ �องการจำัดตั �งส่วันงานวัิช้าการ 
ขึ้องมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา พื่.ศ. 2553 ข้ึ้อ 4 ให้้จัำดตั�งส่วันงานวิัช้าการ ตามีมีาตรา 7(3) แห่้งพื่ระราช้บัญญัติ
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา พื่.ศ. 2553 ประกอบด้วัย 13 ค์ณะ 2 วัิทำยาลัย จำ้งมีีผลให้้สำานักวัิช้าเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ
และการส่�อสาร มีีฐานะเป็น “คณะเทคโนโลัยีสารสนเทศแลัะการส่�อสาร” ตั�งแต่วัันทีำ� 19 กันยายน พื่.ศ. 2553 
เป็นต้นมีา
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 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา จำัดตั�งขึ้้�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์ 
เพื่่�อผลิตบัณฑิิตสาขึ้าวัิช้าทำางด้านเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร สอดค์ล้องตามีเป้าห้มีายการเป็น
มีห้าวัิทำยาลัยสมีบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ขึ้องมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ทำี�มีุ่งเน้นการผลิตบัณฑิิต 
ระดับปริญญาตรีในกลุ่มีวิัทำยาศาสตร์และเทำค์โนโลยี มีีปณิธานร่วัมีว่ัา “ปััญญาเพ่�อควิามเข้้มแข็้งข้องชุุมชุน”  
ห้ร่อ “Wisdom for Community Empowerment” และมีีวิัสัยทัำศน์ว่ัา “ผลิัตกำาลัังคนด้้านดิ้จิิทัลัพร้อมใชุ้งาน 
พัฒนางานวิิจัิยแลัะนวัิตกรรมส่�ชุุมชุน ด้้วิยมาตรฐานสากลั” โดยมีีค่์านิยมีการผลิตบัณฑิิต ดังนี� 

Innovation
มีแนวคิดและทักษะด้านสร้างนวัตกรรม

Communication
สามารถส่�อสารและนำาเสนอได้อย่างม่ออาชีพ

Team collaboration
สามารถทำางานเป็นทีม ทั�งทีมซอฟต์แวร์
ทีมสหวิทยาการ

New technology
สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่

Endeavour
มีความมุ่งมั�น วิริยะ อุตสาหะ

eXperimental
เสริมสร้างประสบการณ์การทำางานจริง

Toward to community
บริการองค์ความรู้สู่ชุมชน

รายงานประจำาปี 2563
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สัญลักษณ์ประจำาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร

ตราสัญลักษณ์ประจำาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร
ตัวอักษร ICT : อักษรย่อช่�อคณะ เรียบง่ายแต่ดูทันสมัย

ออกแบบให้เป็นลักษณะเหม่อนแผงวงจร ซึ�งหมายถึง เทคโนโลยี

ความหมายของโลโก้คณะ ICT
 สีม่วง : สีประจำำามีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ห้มีายถุ้ง ค์วัามีสูงส่ง

 สีทอง : ค์วัามีเจำริญรุ่งเร่องก้าวัห้น้า การเรียนรู้ สร้างสรรค์์ มุ่ีงมัี�นพัื่ฒนาค์วัามีรู้ทำางวิัช้าการและงานวิัจัำย

 สีบรอนด์เทา : ส่�อถุ้งค์วัามีทัำนสมัียด้านเทำค์โนโลยีและนวััตกรรมีทำางการศ้กษา

 สัญลักษณ์สัตภัณฑ์์ หร่อ ลูกศร 7 แท่ง : ค์วัามีก้าวัห้น้าทำางด้านเทำค์โนโลยีขึ้องมีห้าวิัทำยาลัย ทีำ�จำะพัื่ฒนา 
ยิ�งๆ ข้ึ้�นไป (ตัด้ทัอนม�จิ�กำสัู่ญลัิกำษณ์์เวีิยงของ มห�วิิทัย�ลัิยพะเย�)

 รูปทรงหกเหลี�ยม : ศาสตร์/แขึ้นงวิัช้าค์วัามีรู้ในด้านต่างๆ ทีำ�อยู่ภายใต้องค์์ค์วัามีรู้ในด้าน ICT

 ความหมายโดยรวม องค์์กรทีำ�มุ่ีงมัี�นและพัื่ฒนาค์วัามีรู้ทำางวิัช้าการและงานวิัจัำยในด้านเทำค์โนโลยี
สารสนเทำศและการส่�อสาร ให้้มีีค์วัามีเจำริญก้าวัห้น้าและทัำนสมัีย เพ่ื่�อพัื่ฒนาค์วัามีรู้ค์วัามีสามีารถุขึ้องนิสิตให้้เกิด

การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์์ เพ่ื่�อสร้างคุ์ณประโยช้น์ให้้กับสังค์มีและประเทำศช้าติ ตามีวิัสัยทัำศน์ขึ้องมีห้าวิัทำยาลัย

สีประจำาคณะ ได้แก่ สีทอง
โค้ดรหัสสีทอง : #996600
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หลักสูตรที�เปิดการเรียนการสอน

          ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีีการจัำดการเรียนการสอน จำำานวัน 12 ห้ลักสูตร ดังนี�

 1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำำานวัน 8 ห้ลักสูตร ประกอบด้วัย

      1.1) ห้ลักสูตรธุรกิจำบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าค์อมีพิื่วัเตอร์ธุรกิจำ 

      1.2) ห้ลักสูตรวิัทำยาศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าวิัทำยาการค์อมีพิื่วัเตอร์ 

      1.3) ห้ลักสูตรวิัทำยาศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ 

      1.4) ห้ลักสูตรวิัทำยาศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ 

      1.5) ห้ลักสูตรวิัศวักรรมีศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าวิัศวักรรมีค์อมีพิื่วัเตอร์ 

      1.6) ห้ลักสูตรวิัศวักรรมีศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าวิัศวักรรมีซอฟต์แวัร์ 

      1.7) ห้ลักสูตรวิัศวักรรมีศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าวิัศวักรรมีเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ  
                     และการส่�อสาร 

     1.8) ห้ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าเทำค์โนโลยีค์อมีพิื่วัเตอร์กราฟิกและมัีลติมีีเดีย

 2) หลักสูตรระดับปริญญาโท (คู่ขนาน) จำำานวัน 2 ห้ลักสูตร ประกอบด้วัย

     2.1) สาขึ้าวิัช้าเทำค์โนโลยีสารสนเทำศคู่์ขึ้นานสาขึ้าวิัช้านิติศาสตร์ 

     2.2) สาขึ้าวิัช้าเทำค์โนโลยีสารสนเทำศคู่์ขึ้นานสาขึ้าวิัช้าภาษาอังกฤษ 

 3) หลักสูตรระดับปริญญาโท จำำานวัน 2 ห้ลักสูตร ประกอบด้วัย

     3.1) ห้ลักสูตรวิัทำยาศาสตรมีห้าบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าการจัำดการเทำค์โนโลยีสารสนเทำศสมัียให้ม่ี 

     3.2) ห้ลักสูตรวิัทำยาศาสตรมีห้าบัณฑิิต สาขึ้าวิัช้าภูมิีสารสนเทำศประยุกต์ 
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อัตลักษณ์ของบัณฑิ์ต

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ได้กำาห้นดอัตลักษณ์ขึ้องบัณฑิิต สอดค์ล้องกับมีห้าวิัทำยาลัย ค่์อ

“มีีสุุนทรีียภาพ มีีสุุขภาพดีี มีีบุุคลิิกภาพดีี”

ข้อกำาหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
 

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่ �อสาร ได้กำาห้นดค์ุณธรรมีจำริยธรรมีขึ้องนิสิต สอดค์ล้องกับ

มีห้าวิัทำยาลัย ค่์อ

“ซ่ื่�อสัุตย์ มีีวิินัย ใจอาสุา แลิะใช้้เทคโนโลิยีอย่างสุร้ีางสุรีรีค์”

พันธกิจหลัก (Mission)
            

            1) ผลิตค์นไทำยศตวัรรษทีำ� 21

            2) วิัจัำยและนวััตกรรมี สู่ประโยช้น์เชิ้งพื่าณิช้ย์

            3) บริการวิัช้าการ สร้างค์วัามีเข้ึ้มีแข็ึ้งให้้ชุ้มีช้นและสังค์มี

            4) ทำำานุบำารุงศิลปะและวััฒนธรรมีท้ำองถิุ�นเพ่ื่�อค์วัามีเป็นไทำย

            5) บริห้ารงานทัำนสมัียด้วัยธรรมีาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี�ยนแปลงร่วัมีกัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

  1) ยุทธศาสตร์ “NEXT Learning”
    พัื่ฒนาบุค์ลากรทีำ�มีีศักยภาพื่และมีีมีาตรฐานด้านไอซีทีำ

  2) ยุทธศาสตร์ “NEXT Research”
    พัื่ฒนางานวิัจัำยและนวััตกรรมีเพ่ื่�อขัึ้บเค์ล่�อนชุ้มีช้นและประเทำศช้าติ

  3) ยุทธศาสตร์ “NEXT Service”
    ส่งเสริมีการนำาเทำค์โนโลยีดิจิำทัำลไปใช้้ในการพัื่ฒนาและสร้างเศรษฐกิจำแก่ชุ้มีช้น

  4) ยุทธศาสตร์ “NEXT Culture”
    ส่งเสริมีการใช้้เทำค์โนโลยีเพ่ื่�อทำำานุบำารุงศิลปะและวััฒนธรรมี

  5) ยุทธศาสตร์ “NEXT International”
    สร้างเสริมีค์วัามีเป็นสากลเพ่ื่�อสร้างช่้�อเสียงในระดับนานาช้าติ

             6) ยุทธศาสตร์ “NEXT Management”
    บริห้ารงานอย่างมีีประสิทำธิภาพื่ เป็นธรรมี โปร่งใส่และสามีารถุตรวัจำสอบได้
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เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของคณะ
         ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ได้กำาห้นดเอกลักษณ์สอดค์ล้องกับมีห้าวิัทำยาลัย ค่์อ

“ปััญญาเพ่�อควิามีเข้มีแข็งของชุ้มีช้น”

 โดยมีีแผนในการพื่ัฒนาและส่งเสร ิมีเอกลักษณ์ดังกล่าวั ด้วัยการบูรณาการการเร ียนการสอน 
กับการบริการวัิช้าการ การวัิจำ ัย และการทำำานุบ ำาร ุงศ ิลปะและวััฒนธรรมี ทำี �สอดค์ล้องกับนโยบาย 
ขึ้องมีห้าวัิทำยาลัยทำี�มีุ่งเป็นมีห้าวัิทำยาลัยสมีบูรณ์แบบ (Comprehensive University) พื่ัฒนาองค์์ค์วัามีรู้สู่ชุ้มีช้น 
ให้้เข้ึ้มีแข็ึ้งและสังค์มีเป็นสุขึ้ (Community Engagement) ค์ณาจำารย์มีีผลงานตีพิื่มีพ์ื่ทัำ�งในระดับสากล (International 
Publication) และผลิตบัณฑิิตทำี�มีีค์ุณภาพื่ และได้มีาตรฐานสากล สู่ประช้าค์มีเศรษฐกิจำอาเซียน (ASEAN 
Economic Community) เพ่ื่�อมุ่ีงสู่การเป็นมีห้าวิัทำยาลัยทีำ�อยู่ในระดับสากล (Partially World Class)

    ปรัชญา
         “เทคโนโลยีสารสนเทศ สรรสร้างองค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่สากล”

  วิสัยทัศน์
 “ผลิตกำาลังคนด้านดิจิทัลพร้อมใช้งาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู ่ชุมชน 
ด้วยมาตรฐานสากล”

9



ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีีบุค์ลากรทัำ�งสิ�น 88 ค์น แบ่งประเภทำเป็นพื่นักงานสายวิัช้าการ 
65 ค์น และพื่นักงานสายสนับสนุน 23 ค์น มีีการจำัดโค์รงสร้างองค์์กรและการจำัดโค์รงสร้างการบริห้ารงาน 

ตามีระเบียบมีห้าวิัทำยาลัย มีีรายละเอียด ดังนี�  

สายวิชาการ จำานวน/
คน

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 20-39 40-49 50-60

ผู้ช่วยสอน 0 - - - - - -

อาจารย์ 50 - 32 18 25 21 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 - 1 13 3 11 1

รองศาสตราจารย์ 1 - - 1 - - 1

ศาสตราจารย์ - - - - - - -

รวม 65 0 33 32 28 32 5

สายสนับสนุน จำานวน/
คน

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี)

ตำ�ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 20-39 40-49 50-60

พนักงานมหาวิทยาลัย 22 - 13 9 17 5 -

ลูกจ้างคณะฯ 1 - 1 - - 1 -

รวม 23 - 14 9 17 6 -
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โครงสร้างองค์กร

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร แบ่งโค์รงสร้างภายในองค์์กร ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ
มีห้าวิัทำยาลัย ระดับค์ณะ ระดับห้ลักสูตร ระดับสำานักงาน และระดับงาน การดำาเนินงานประกอบด้วัย ฝ่่ายบริห้าร
และวัางแผน ฝ่่ายวัิจำัยและนวััตกรรมี ฝ่่ายวัิช้าการและประกันค์ุณภาพื่ และฝ่่ายค์ุณภาพื่นิสิต โดยในแต่ละฝ่่าย
จำะแบ่งแยกย่อยออกเป็นงาน และภายใต้งานจำะประกอบไปด้วัยงานย่อยๆ ตามีภาระห้น้าทำี�ค์วัามีรับผิดช้อบ

ขึ้องแต่ละงาน ดังแผนภาพื่ต่อไปนี�

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำานักงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ

งานแผนงาน

งานปฎิบัติการ

หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพื้นที่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

และมัลติมีเดีย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื่อสาร
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โครงสร้างการบริหาร

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่ �อสาร มีีฐานะเป็นค์ณะวัิช้าสังกัดขึ้องมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
ตามีพื่ระราช้บัญญัติมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา พื่.ศ. 2553 โดยมีีสภามีห้าวิัทำยาลัยเป็นองค์์กรกำากับดูแลการดำาเนินงาน
ขึ้องมีห้าวัิทำยาลัย และมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยามีีอธิการบดีเป็นผู้บริห้ารสูงสุด สำาห้รับการบริห้ารงานในระดับค์ณะ
จำะมีีค์ณบดีเป็นผู้บริห้ารสูงสุด และมีีผู้บริห้ารระดับลำาดับถัุดไปค่์อ รองค์ณบดี ผู้ช่้วัยค์ณบดี ประธานห้ลักสูตร 
หั้วัห้น้าสำานักงาน และหั้วัห้น้างาน ตามีลำาดับ 

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณบดี

คณะกรรมการประจำาคณะ

หัวหน้าสำานักงานคณะ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานวิชาการ

หัวหน้างานแผนงาน

หัวหน้างานปฎิบัติการ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม่

ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

และมัลติมีเดีย
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื่อสาร

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และวางแผน

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายคุณภาพนิสิต

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และยุทธศาสตร์
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ผศ.ดร.พรเทพ  โรจนวสุ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์วรกฤต  แสนโภชน์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

อาจารย์สัณห์ชัย  หยีวิยม
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.สุรางคนา  ระวังยศ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.สาคร  เมฆรักษาวนิช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ดร.รัตนาวดี  พานทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ดร.สุวิชยะ  รัตตะรมย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์

ดร.จิราพร  ไชยวงศ์สาย
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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นายวิสูตร  แก่นเมือง
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย

ดร.นภา  ราชตา
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวอดิศยา  เจริญผล
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.เกวรินทร์  จันทร์ดำา
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

ผศ.ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

นายณัฐพล  หาญสมุทร
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

นางโกลัญญา  ตายะ
หัวหน้าสำานักงาน

นายรณชัย  ทิพย์ฆณฑา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายวราพงษ์  คล่องแคล่ว
หัวหน้างานวิชาการ

นางกมลทิพย์  รักเป็นไทย
หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวดลทิชา  เชี่ยวสุวรรณ
หัวหน้างานปฎิบัติการ

ดร.นิติ  เอี่ยมชื่น
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านวิชาการ
และคุณภาพนิสิต



โครงการ Project Day ประจำาปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Project Day 
ประจำาปีการศึกษา 2562 เพ่�อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที �ได้เรียนมาตลอด 4 ปี 
เป็นเวทีสำาหรับการเผยแพร่ผลงานโครงงาน

 เมี่�อวัันทำี� 22 ตุลาค์มี 2562 ณ ห้้องประชุ้มีเมี่องพื่ะเยา อาค์ารเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา จัำดโค์รงการ Project Day เพ่ื่�อเป็นเวัทีำทีำ�ให้้นิสิต 
ระดับปริญญาตรี ได้มีีโอกาสนำาเสนอ และเผยแพื่ร่ผลงานโค์รงงาน เพิื่�มีพูื่นทัำกษะด้านการทำำาวิัจัำย รวัมีทัำ�งเพ่ื่�อให้้
สอดค์ล้องกับนโยบายและแผนยุทำธศาสตร์ด้านการวิัจัำย ตลอดจำนส่งเสริมีให้้นิสิตเพิื่�มีขีึ้ดค์วัามีสามีารถุ ในการแข่ึ้งขัึ้น 
ในระดับประเทำศ   

 โดยมีีนิสิตระดับปริญญาตรีจำาก 7 สาขึ้าวิัช้า ได้แก่ สาขึ้าวิัช้าวิัทำยาการค์อมีพิื่วัเตอร์ เทำค์โนโลยีสารสนเทำศ 
ค์อมีพิื่วัเตอร์ธุรกิจำ ภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ วิัศวักรรมีค์อมีพิื่วัเตอร์ วิัศวักรรมีซอฟต์แวัร์ และสาขึ้าวิัช้าค์อมีพื่ิวัเตอร์
กราฟิกและมีัลติมีีเดีย ซ้�งมีีโค์รงงานเขึ้้าร่วัมีทำั�งสิ�น 67 โค์รงงาน แบ่งเป็นประเภทำ Demo จำำานวัน 25 โค์รงงาน 
และประเภทำ Poster จำำานวัน 42 โค์รงงาน ซ้�งมีีอาจำารย์ผู้เช้ี�ยวัช้าญและมีีค์วัามีรู้ด้าน IT เป็นค์ณะกรรมีการ 
ตัดสินผลงานและร่วัมีให้้ข้ึ้อคิ์ดเห็้นนิสิตได้พัื่ฒนาต่อยอดโค์รงงานต่อไป
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เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั�งที� 1/2562
งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม
เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั�งที� 1 ประจำาปีการศึกษา 2562 เพ่�อสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาจากนิสิต เพ่�อนำาไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ ของนิสิตต่อไป 

 เมี่�อวัันทำี� 24 ตุลาค์มี 2562 งานค์ุณภาพื่นิสิต ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร จำัดกิจำกรรมี
เสียงสะท้ำอนจำากนิสิต ค์รั�งทีำ� 1 ประจำำาปีการศ้กษา 2562 ณ ห้้องประชุ้มีเม่ีองพื่ะเยา อาค์ารเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ
และการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา เพื่่�อเป็นส่�อกลางในการสะทำ้อนปัญห้าและค์วัามีต้องการขึ้องนิสิต 
และเป็นช่้องทำางให้้นิสิตสามีารถุนำาเสนอปัญห้าและข้ึ้อเสนอแนะเกี�ยวักับการรับบริการ สวััสดิการและสิทำธิขึ้องนิสิต 
ต่อมีห้าวัิทำยาลัยและค์ณะ เพื่่�อนำาไปเป็นขึ้้อมีูลในการพื่ิจำารณาและนำาเสนอห้น่วัยงานต่างๆ ทำี�เกี�ยวัขึ้้องในการ
แก้ไขึ้ปัญห้า รวัมีถุ้งปรับปรุงค์ุณภาพื่การให้้บริการ การจำัดสวััสดิการและกำาห้นดสิทำธิต่างๆ ทำี�สามีารถุตอบสนอง
ค์วัามีต้องการให้้แก่นิสิตได้ดียิ�งข้ึ้�น 
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 ซ้�งค์ำาถุามีส่วันให้ญ่จำะเป็นเร่�องขึ้องการให้้บริการ 
และการอำานวัยค์วัามีสะดวักในด้านต่าง ๆ อาทิำเช่้น อยากให้้ 
ค์ณะ ICT มีีสิ�งอำานวัยค์วัามีสะดวักมีากกว่ัานี� เช่้น ตู้ ATM 
ร้านถุ่ายเอกสาร เร่�องการให้้บริการขึ้องรถุเมีล์มีห้าวิัทำยาลัย 
ค์วัรเน้นเร่�องค์วัามีสะอาดและค์วัามีปลอดภัย เร่�องเวัลา 
ในการรับ-ส่งแต่ละต้ก เร่�องระบบการลงทำะเบียน REG 
ทีำ�อยากให้้ปรับปรุงเร่�องระบบใช้้งานได้สะดวักมีากยิ�งข้ึ้�น 
และเร่�องห้อพัื่ก UP Dome เร่�องนำ�าประปาในห้อพัื่กทีำ�ไม่ีค่์อย
สะอาด และอยากให้้มีีการปรับปรุงเร่�องการบริการขึ้องห้อพัื่ก 
เช่้น การซ่อมีแซมีขึ้องใช้้ในห้อพัื่ก อยากให้้มีีค์วัามีรวัดเร็วั
มีากกวั่าเดิมี และเร่�องค์วัามีสะอาด ค์วัามีปลอดภัยขึ้อง
ห้อพื่ัก อยากให้้เพื่ิ�มีมีาตรการค์วัามีปลอดภัยให้้มีากยิ�งขึ้้�น 
เร่�องขึ้องการบริการขึ้องศูนย์การแพื่ทำย์และโรงพื่ยาบาล
มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ทีำ�อยากให้้มีีการรองรับด้านการรักษา
และสิทำธิการรักษาทำี �ค์รอบค์ลุมีมีากกวั่านี � รวัมีไปถุ้ง
เร่�องเสนอแนะต่างๆ ทีำ�เกี�ยวัข้ึ้องกับมีห้าวิัทำยาลัยและค์ณะ 
ซ้ � งทำางค์ณะผู้บริห้ารได้ตอบขึ้้อสงสัยไปในบางส่วัน 
ส่วันค์ำาถุามี ห้ร่อข้ึ้อสงสัยใดทีำ�ยังให้้ค์ำาตอบในขึ้ณะนั�นไม่ีได้ 
ทำางผู้บริห้ารจำะนำาปัญห้าและขึ้้อเสนอแนะอ่�นๆ เสนอต่อ 
ผู้บริห้ารขึ้องมีห้าวิัทำยาลัยต่อไป 
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พิธีลงนามฯ โครงการผลิตบัณฑิ์ตพันธ์ุใหม่ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผนึกกำาลังผู้ประกอบการชั�นนำา
ด้านไอที 7 บริษัท ร่วมลงนามความร่วมม่อโครงการผลิตบัณฑิ์ตพันธ์ุใหม่ กระตุ้นการผลิต
บัณฑิ์ตให้พร้อมใช้งาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านไอที

เม่ี�อวัันทีำ� 12 เด่อน พื่ฤศจิำกายน 2562 ณ ห้้องประชุ้มี ICT ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
มีห้าวั ิทำยาล ัยพื่ะเยา ลงนามีบันทำ้กขึ้ ้อตกลงค์วัามีร ่วัมีมี่อทำางวั ิช้าการ ร ่วัมีก ับบร ิษ ัทำ 7 บร ิษ ัทำ 
ด้าน ดร.พื่รเทำพื่  โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร เปิดเผยวั่า การลงนามี MOU 
เป็นค์วัามีร่วัมีมี่อระห้วั่างค์ณะ ICT มี.พื่ะเยา กับสถุานประกอบการ 7 บริษัทำ ได้แก่ ค์ุณราเมีศวัร์  ศิลปพื่รห้มี 
จำากบริษัทำ ซอฟต์สแค์วัร์ อินเตอร์เนชั้�นแนล จำำากัด คุ์ณภวิัศ เกษสุขึ้ จำากบริษัทำ ทำเวันตี� สกู�ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำำากัด 
ค์ุณณัฐดนัย ห้อมีค์ง จำากบริษัทำ บิ�ก ดาต้า เอเจำนซี� จำำากัด ค์ุณวััช้พื่ล จำันทำร์โอภาส จำากบริษัทำ ไอเกียกีค์ จำำากัด 
คุ์ณวััฒนพื่ล ค์ำานวัณศิลป์ จำากบริษัทำ วีัเว็ับพื่ลัส จำำากัด คุ์ณนัษฐ์ ศรีไสวัวิัไล จำากบริษัทำ มัีลเบอร์รี� ซอฟต์ จำำากัด 
และ บริษัทำ อาร์ติซาน ดิจำิตอล เอเช้ีย จำำากัด เพื่่�อบูรณาการค์วัามีรู้ด้านวัิช้าการและทำักษะวัิช้าช้ีพื่ เพื่่�อนำาไปสู่ 
การสร้างบัณฑิิตทีำ�มีีค์วัามีรู้ ค์วัามีสามีารถุทีำ�พื่ร้อมีใช้้งานตามีมีาตรฐานอุตสาห้กรรมีด้านไอทีำ ซ้�งโค์รงการผลิต
บัณฑิิตพื่ันธุ์ให้มี่เป็นห้ลักสูตรทำี�นิสิตนักศ้กษาทำี�มีีการจำัดการเรียน การสอน โดยเรียนกับทำางมีห้าวัิทำยาลัย 
และเรียนกับภาค์เอกช้นฝั่�งละ 50% ขึ้องเวัลาเรียนทัำ�งห้มีด โดยมีีอาจำารย์จำากค์ณะฯ เป็นผู้กำากับดูแลองค์์ค์วัามีรู้
ด้านวิัช้าการ ส่วันภาค์เอกช้นห้ร่อผู้ประกอบการทีำ�เข้ึ้าร่วัมีโค์รงการส่งบุค์ลากรเข้ึ้าร่วัมีเป็นอาจำารย์พิื่เศษประจำำา
ห้ลักสูตร ช้่วัยฝ่ึกสอนวัิช้าช้ีพื่ให้้ได้ตามีมีาตรฐาน และค์วัามีต้องการขึ้องภาค์เอกช้น นอกจำากนี�ภาค์เอกช้น 
ห้ร่อผู้ประกอบการได้มีีส่วันร่วัมีในการวัางแผนให้้ขึ้้อมีูลเกี�ยวักับค์วัามีต้องการในแต่ละสาขึ้าวัิช้าด้วัย ซ้�งสาขึ้า
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วัิช้าวัิศวักรรมีซอฟต์แวัร์ ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา เป็นสาขึ้าวัิช้าทำี�ได้รับ
การคั์ดเล่อกให้้เข้ึ้าร่วัมีโค์รงการผลิตบัณฑิิตพัื่นธ์ุให้ม่ีขึ้องสำานักงานค์ณะกรรมีการการอุดมีศ้กษา

โดยมีีรองศาสตราจำารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช้ี �ยวัสุวัรรณ รองอธิการบดีฝ่่ายวัางแผนและสารสนเทำศ 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา เป็นผู ้กล่าวัให้้การต้อนรับผู ้ประกอบการทำั �ง 7 บริษัทำ และกล่าวัเปิดงาน และมีี 
ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร.นำ�าเงิน จัำนทำรมีณี ผู้ช่้วัยอธิการบดี ร่วัมีเป็นเกียรติในพิื่ธีลงนามีฯ  จำากนั�นเป็นพิื่ธีส่งมีอบ
อุปกรณ์การศ้กษา จำำานวัน 10 รายการ รวัมีเป็นเงินทำั�งสิ�น 70,000 บาทำ (เจำ็ดห้มี่�นบาทำ) ซ้�งสถุานประกอบการ 
ทัำ�ง 7 บริษัทำ ได้ร่วัมีกันสนับสนุน เพ่ื่�อใช้้ประโยช้น์ภายในค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสารต่อไป

ซ้�งห้ลังจำากเสร็จำสิ�นพื่ิธีลงนามีค์วัามีร่วัมีมี่อ ฯ ทำางค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ยังได้ 
มีีการประชุ้มีปร้กษาห้าร่อกับบริษัทำ 7 บริษัทำ พื่ร้อมีทำั�งติดตามีและประเมีินผลการเรียนรู้โค์รงงานร่วัมีกับ 
สถุานประกอบการ อีกทำั �งยังมีีการนำาเสนอผลการดำาเนินงานขึ้องนิสิตในโค์รงการผลิตบัณฑิิตพื่ันธุ ์ให้มี่ 
ภายใต้ค์วัามีร่วัมีมี่อขึ้องบริษัทำ เพื่่�อนำาเสนอผลงานทำี�ได้ไปเรียนรู้จำากประสบการณ์จำริงในการทำำางานตามีสถุาน
ประกอบการต่างๆ ทีำ�เข้ึ้าร่วัมีโค์รงการฯ
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ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึึกงานและสหกิจศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต 
ก่อนฝึึกงานและสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมของนิสิต พร้อมเสริมทักษะ และประสบการณ์ 
ให้พร้อมที�จะเข้าสู่การฝึึกทำางาน

เม่ี�อวัันทีำ� 11 พื่ฤศจิำกายน 2562 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา จัำดกิจำกรรมี 
ปฐมีนิเทำศนิสิตก่อนฝ่ึกงานและสห้กิจำศ้กษา ประจำำาปีการศ้กษา 2562 ภายใต้โค์รงการอบรมีเตรียมีค์วัามีพื่ร้อมี
นิสิตสห้กิจำศ้กษา ณ ห้้องภูกามียาวั 2 อาค์ารเรียนรวัมี (ห้ลังเก่า) เพื่่�อเป็นการเตรียมีค์วัามีพื่ร้อมีขึ้องนิสิต 
พื่ร้อมีเสริมีทำักษะ และประสบการณ์ให้้พื่ร้อมีทำี�จำะเขึ้้าสู่การฝ่ึกทำำางาน เพื่่�อสร้างค์วัามีสัมีพื่ันธ์เช้ิงล้กระห้วั่าง
สถุานประกอบการและสถุาบันอุดมีศ้กษา เพื่่ �อขึ้ยายผลสู่ค์วัามีร่วัมีมี่อผลิตบัณฑิิตทำี �มีีค์ุณภาพื่ ส่งให้้แก่ 
สถุานประกอบการ และเพ่ื่�อให้้เกิดการพัื่ฒนาห้ลักสูตรและการเรียนการสอนทีำ�ทัำนสมัียได้มีาตรฐาน และตรงตามี 
ค์วัามีต้องการขึ้องตลาดแรงงานมีากยิ�งข้ึ้�น

โดยภายในโค์รงการมีีการบรรยาย “การทำำาเอกสารประกอบการฝึ่กงาน/สห้กิจำศ้กษา” โดย อาจำารย์รัตนาวัดี 
พื่านทำอง ผู้ช่้วัยค์ณบดีฝ่่ายวิัช้าการและประกันคุ์ณภาพื่ และอาจำารย์นภา ราช้ตา อาจำารย์สาขึ้าวิัช้าค์อมีพิื่วัเตอร์
ธุรกิจำ การเสวันาการค์วัามีต้องการขึ้องผู้ประกอบการต่อนิสิตฝ่ึกงาน ในมีุมีมีองขึ้องอาจำารย์นิเทำศฝ่ึกงาน/
สห้กิจำศ้กษา และการเขึ้้ารับการรักษาพื่ยาบาลในระห้วั่างการฝ่ึกงาน โดยอาจำารย์สัณห้์ช้ัย ห้ยีวัิยมี 
อาจำารย์นราศักดิ� บุญเทำพื่ อาจำารย์ปิยฉัตร อุดมีศรี และ อาจำารย์สุพื่รรณ์ ทำองเพื่ช้ร จำากนั�นเป็นการบรรยาย 
เร่�อง การค์รองตน การวัางตัวั การเข้ึ้าสังค์มี การวัางตัวัในทีำ�ทำำางานขึ้องนิสิตฝึ่กงาน โดยนางสาวันัดดา ดอกไม้ี 
จำากบริษัทำซอฟต์สแค์วัร์ อินเตอร์เนชั้�นแนล จำำากัด เป็นวิัทำยากรบรรยายฯ ซ้�งมีีนิสิตทีำ�ลงทำะเบียนในรายวิัช้าฝึ่กงาน 
จำำานวัน 244 ค์น และรายวิัช้าสห้กิจำศ้กษา จำำานวัน 47 ค์น เข้ึ้าร่วัมีโค์รงการ
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นิสิตคณะ ICT ผ่านรอบแรกการนำาเสนอ NSC 2020 
ระดับภาคเหน่อ
นิสิตคณะ ICT ผ่านรอบแรกการนำาเสนอผลงานในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั�งที� 22 ระดับภาคเหน่อ

 เมี่�อวัันทำี� 7 กุมีภาพื่ันธ์ 2563 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา นำานิสิต 
ชั้�นปีทีำ� 4 เข้ึ้าร่วัมีการแข่ึ้งขัึ้นพัื่ฒนาโปรแกรมีค์อมีพิื่วัเตอร์แห่้งประเทำศไทำย ค์รั�งทีำ� 22 ระดับภาค์เห้น่อ The Twenty- 
Second National Software Contest:NSC 2020 ณ ค์ณะวิัศวักรรมีศาสตร์ มีห้าวิัทำยาลัยเชี้ยงให้ม่ี ซ้�งงานดังกล่าวั 
เป็นการสรรห้าโปรแกรมีเมีอร์ขึ้องประเทำศไทำย โดยมีีนักเรียน นิสิต นักศ้กษาทำี�มีีค์วัามีสามีารถุในการพื่ัฒนา
ซอฟต์แวัร์จำากสถุาบันการศ้กษาในเขึ้ตภาค์เห้น่อ เข้ึ้าร่วัมีแข่ึ้งขัึ้นเป็นจำำานวันมีาก 

 ซ้�งในการแข่ึ้งขัึ้นฯในระดับภาค์เห้น่อค์รั�งนี� นิสิตค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา 
สามีารถุผ่านเขึ้้ารอบการนำาเสนอรอบแรกในระดับภาค์เห้น่อ โดยนิสิตทำี�ผ่านเขึ้้ารอบมีี 2 ทำีมี ด้วัยกัน ทำีมีแรก 
ได้แก่ นายนพื่นัย จัำนทำร์สี และ นายปริญญา จัำนทำดา นิสิตชั้�นปีทีำ� 4 สาขึ้าวิัช้าวิัทำยาการค์อมีพิื่วัเตอร์ นำาเสนอผลงาน 
ในห้ัวัขึ้้อ : แอปพื่ลิเค์ช้ั�นสำาห้รับการดูแลรักษารถุยนต์ โดยมีีอาจำารย์วัรกฤต แสนโภช้น์ เป็นอาจำารย์ทำี�ปร้กษา 
และทีำมีทีำ� 2 ได้แก่  นางสาวัจำตตมีา ศรสงข์ึ้ นิสิตชั้�นปีทีำ� 4 สาขึ้าวิัช้าวิัศวักรรมีซอฟต์แวัร์ นำาเสนอผลงานในหั้วัข้ึ้อ
เร่�อง “แอปพื่ลิเค์ช้ั�นตรวัจำสอบมีูลค์่าขึ้องธนบัตร” โดยมีีอาจำารย์ณัฐพื่ล ห้าญสมีุทำร เป็นอาจำารย์ทำี�ปร้กษา 
โดยห้ลังจำาก ผ่านการนำาเสนอในรอบแรกแล้วัจำะมีีการประกาศผลการผ่านเข้ึ้ารอบ 2 ในวัันทีำ� 17 กุมีภาพัื่นธ์ 2563 
เพื่่ �อจำะไปเขึ้้าร่วัมีแขึ้่งขึ้ันช้ิงแช้มีป์รางวััลช้นะเลิศ ช้ิงถุ้วัยพื่ระราช้ทำานจำากสมีเด็จำพื่ระกนิษฐาธิราช้เจำ้า 
กรมีสมีเด็จำพื่ระเทำพื่รัตนราช้สุดาฯ สยามีบรมีราช้กุมีารีในลำาดับต่อไป 
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ปัจฉิิมนิเทศ ประจำาปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิิมนิเทศ 
ประจำาปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ เพ่�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด
ของไวรัส COVID-19 โดนมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการทางด้าน IT ในหัวข้อ 
“การเตรียมความพร้อมการสมัครงานในช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19”

 จำากสถุานการณ์การแพื่ร่ระบาดขึ้องโรค์ไวัรัสโค์โรน่า 19 (COVID-19) ส่งผลให้้ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ
และการส่ �อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ต้องปรับรูปแบบการจำัดกิจำกรรมีภายในค์ณะ ให้้เป็นแบบออนไลน์ 
เพื่่�อไมี่ต้องให้้นิสิตเดินทำางมีาร่วัมีกิจำกรรมี ห้ร่อเกิดการรวัมีกลุ่มีกัน เพื่่�อเป็นการป้องกันการแพื่ร่ระบาด 
ลดค์วัามีแออัด และโอกาสเสี�ยงในการติดเช้่�อขึ้องค์ณาจำารย์ บุค์ลากร และนิสิต ซ้�งทำางค์ณะฯ ได้จำัดโค์รงการ
ปัจำฉิมีนิเทำศ ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่ �อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ประจำำาปีการศ้กษา 2562 
แบบออนไลน์ โดยมีี การสัมีภาษณ์พื่ิเศษผู้ประกอบการด้าน IT ในห้ัวัขึ้้อ “การเตรียมีค์วัามีพื่ร้อมีการสมีัค์รงาน 
ในช่้วังวิักฤตไวัรัส COVID-19” และเผยแพื่ร่ให้้กับนิสิตขึ้องค์ณะได้รับทำราบข่ึ้าวัสารและได้เข้ึ้าใจำสถุานการณ์ในช่้วังนี� 

 ซ้�งมีี ผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา และค์ุณณัฐดนัย ห้อมีค์ง CEO บริษัทำ บิ�ก ดาต้า เอเจำนซี� จำำากัด ร่วัมีกันเสวันาพืู่ดค์ุย 
ผ่านระบบออนไลน์ ในประเด็นทำี�ช้่วัยให้้นิสิตช้ั�นปีทำี� 4 ทำี�กำาลังจำะสำาเร็จำการศ้กษาและไปใช้้ช้ีวัิตในวััยทำำางาน 
ได้เตรียมีตัวัและเตรียมีค์วัามีพื่ร้อมีในการสมัีค์รงานในช่้วังสถุานการณ์ดังกล่าวั 

 ในส่วันทีำ�เกี�ยวัข้ึ้องกับการระบาดขึ้องไวัรัส COVID-19  ทำางค์ณะฯ ได้มีีการออกมีาตรการและประกาศ 
เร่�อง มีาตรการและค์ำาแนะนำาการป้องกันค์วับค์ุมีโรค์ไวัรัสโค์โรน่า 19 (COVID-19) โดยได้มีีการปรับเปลี�ยน
แนวัทำางการจัำดกิจำกรรมี รวัมีไปถุ้งการเรียนการสอนในช่้วังภาค์ฤดูร้อน เป็นการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
ทัำ�งห้มีด นอกจำากนี�ยังมีีมีาตรการให้้บุค์ลากรปฏิิบัติงานจำากทีำ�บ้าน อีกทัำ�งทำางค์ณะฯ ได้มีีการทำำาค์วัามีสะอาดอาค์าร 
และสถุานทีำ�มีีการติดตั�งจุำดแอลกอออล์ล้างม่ีอ และมีีการจัำดห้้องปฏิิบัติการเรียนรู้ออนไลน์ให้้กับนิสิตทีำ�จำะมีาใช้้บริการ 
ในช่้วังดังกล่าวั เพ่ื่�อค์วัามีปลอดภัยและสุขึ้อนามัียขึ้องนิสิต บุค์ลากร และค์ณาจำารย์ และเพ่ื่�อลดภาวัะค์วัามีเสี�ยง
ขึ้องการระบาดโรค์ 
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อบรมการฝึึกฝึนความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และทักษะในศตวรรษที� 21 ครั�งที� 1 ในหัวข้ออบรมการฝึึกฝึนความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking)

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา จัำดอบรมีในหั้วัข้ึ้อ “การฝึ่กฝ่นค์วัามีคิ์ด
สร้างสรรค์์ (Creative Thinking)” ค์รั�งทีำ� 1 ภายใต้โค์รงการพัื่ฒนานิสิต เพ่ื่�อเป็นบัณฑิิตทีำ�พ้ื่งประสงค์์ตามีอัตลักษณ์
ขึ้องมีห้าวิัทำยาลัย และทัำกษะในศตวัรรษทีำ� 21 เม่ี�อวัันทีำ� 29 กุมีภาพัื่นธ์ 2563

 ภายในการอบรมีมีีการทำำากิจำกรรมีเพ่ื่�อให้้นิสิตทีำ�เข้ึ้าร่วัมีอบรมีได้ฝึ่กฝ่นและสร้างสรรค์์ทำางด้านค์วัามีคิ์ด 
รู้จำักค์วัามีสามีัค์ค์ีในห้มีู่ค์ณะ และการมีีนำ�าใจำกับเพื่่�อนร่วัมีทำีมี ซ้�งมีีผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ สุวัิทำย์ ปัญญาวังศ์, 
ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร.วััช้ระ แลน้อย, นายณัฐวุัฒิ สมียาโรน และนายอุดมีศักดิ� จิำรกาลกุลเกษมี เป็นทีำมีวิัทำยาการ 
ให้้ค์วัามีรู้ในการอบรมีค์รั�งนี� โดยมีีนิสิตค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ช้ั�นปีทำี� 1 - 3 เขึ้้าร่วัมีอบรมี 
โดยพื่ร้อมีเพื่รียงกัน
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พูดคุยออนไลน์กับสโมสรนิสิตคณะฯ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ �อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพูดคุย 
กับสโมสรนิสิต และตัวแทนนิสิตแต่ละสาขาวิชาของคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ เพ่�อชี�แจง 
แลกเปลี�ยน และรับฟังปัญหาของนิสิต ทั �งปัญหาจากการเปลี �ยนระบบการเรียนการสอน
เป็นระบบออนไลน์ และปัญหา ที�นิสิตได้รับจากผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

 จำากสถุานการณ์การแพื่ร่ระบาดขึ้องโรค์ไวัรัสโค์โรน่า 19 (COVID-19) ส่งผลให้้ค์ณะเทำค์โนโลยี
สารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ต้องปรับรูปแบบการจัำดการเรียนการสอนให้้เป็นแบบออนไลน์ 
เพ่ื่�อไม่ีต้องให้้นิสิตเดินทำางมีาเรียน ห้ร่อเกิดการรวัมีกลุ่มีกัน เพ่ื่�อเป็นการป้องกันการแพื่ร่ระบาด และโอกาสเสี�ยง 
ในการติดเช้่�อขึ้องค์ณาจำารย์ บุค์ลากร และนิสิต ซ้�งทำางด้าน ผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดี
ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร พื่ร้อมีผู้บริห้าร และเจ้ำาห้น้าทีำ�ภายในค์ณะฯ ได้พูื่ดคุ์ยกับสโมีสรนิสิต
และตัวัแทำนนิสิตแต่ละสาขึ้าวัิช้าขึ้องค์ณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่่�อพืู่ดค์ุย ช้ี�แจำง แลกเปลี�ยน รับฟังปัญห้า 
ขึ้องนิสิต โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งเร่�องการเรียนการสอนทำี�ปรับเปลี�ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ทำั�งห้มีด ในช้่วังภาค์เรียน 
ทีำ� 1 /2563 เพ่ื่�อรับทำราบข้ึ้อมูีลการได้รับผลกระทำบขึ้องนิสิตในด้านใดบ้าง และห้าแนวัทำางช่้วัยเห้ล่อและแก้ปัญห้า
ดังกล่าวั อีกทัำ�งได้แลกเปลี�ยนข้ึ้อมูีลเพ่ื่�อให้้นิสิตเข้ึ้าใจำสถุานการณ์ในช่้วังนี�  
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิ์ตและมหาบัณฑิ์ต ทุกท่าน 
ที�สำาเร็จการศึกษา จำานวน 270 คน

 พื่ิธีพื่ระราช้ทำานปริญญาบัตร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ประจำำาปีการศ้กษา 2561 จำัดขึ้้ �นระห้วั่าง วัันทำี � 
21 - 24 กุมีภาพื่ันธ์ 2563 ซ้�งในปีนี� บัณฑิิต ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
เข้ึ้ารับพื่ระราช้ทำานปริญญาบัตร จำำานวัน 268 ค์น และ มีห้าบัณฑิิต จำำานวัน 2 ค์น 

 ด้าน ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ได้กล่าวัแสดงค์วัามียินดี 
แก่บัณฑิิต และมีห้าบัณฑิิต ขึ้องค์ณะไอซีทำีทำุกทำ่าน ทำี�มีีค์วัามีมีานะอุตสาห้ะเล่าเรียนจำนสำาเร็จำการศ้กษา 
ตามีทำี�ตัวัทำ่านและค์รอบค์รัวัปรารถุนา ขึ้อให้้บัณฑิิตทำุกทำ่านภาค์ภูมีิใจำในค์วัามีเป็น “บัณฑิิตค์ณะ ICT 
มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา” ทีำ�จำะค์งอยู่กับท่ำานตลอดไป 
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ติดตามความเป็นอยู่ของนิสิตกัมพูชาช่วงโควิด-19
หน่วยคุณภาพนิสิต งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ลงพ่�นที�สำารวจ ติดตาม ดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตกัมพูชาในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในช่วงที�นิสิตไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้

 เมี่�อวัันทำี� 1 เมีษายน 2563 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา นำาโดย 
อาจำารย์สัณห้์ช้ัย ห้ยีวัิยมี รองค์ณบดีฝ่่ายค์ุณภาพื่นิสิต พื่ร้อมีบุค์ลากรภายในค์ณะฯ ลงพื่่�นทำี�สำารวัจำ ติดตามี 
และดูแลสภาพื่ค์วัามีเป็นอยู่และค์วัามีต้องการขึ้องนิสิตกัมีพืู่ช้า นิสิตทำุนโค์รงการพื่ระราช้ทำานค์วัามีช้่วัยเห้ล่อ 
แก่ราช้อาณาจัำกรกัมีพูื่ช้า โค์รงการตามีพื่ระราช้ดำาริในสมีเด็จำพื่ระกนิษฐาธิราช้เจ้ำา กรมีสมีเด็จำพื่ระเทำพื่รัตนราช้สุดาฯ 
สยามีบรมีราช้กุมีารี ซ้�งเป็นนิสิตทีำ�ศ้กษาในค์ณะฯ และยังพัื่กอาศัยอยู่ในห้อพัื่กมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ในช่้วังทีำ�นิสิต
ไม่ีสามีารถุเดินทำางกลับประเทำศได้ เน่�องด้วัยการแพื่ร่ระบาดขึ้องโรค์ติดเช่้�อไวัรัสโค์โรน่า 2019 ห้ร่อ โค์วิัด-19

 โดยในเบ่�องต้นทำางค์ณะฯ ได้ให้้การช่้วัยเห้ล่อนิสิต โดยการจัำดห้าห้น้ากากอนามัียจำำานวันห้น้�งให้้กับนิสิต 
และจัำดเตรียมีรถุตู้ค์ณะเพ่ื่�อรับส่งนิสิตในการซ่�ออาห้าร สัปดาห์้ละ 3 วััน (จัำนทำร์, พุื่ธ, ศุกร์) นอกจำากนี�ยังได้จัำดทำำา
ไลน์กลุ่มีขึ้องนิสิตกัมีพูื่ช้าเพ่ื่�อใช้้สำาห้รับแจ้ำงข้ึ้อมูีลข่ึ้าวัสารและปัญห้าทีำ�นิสิตต้องการค์วัามีช่้วัยเห้ล่อ
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ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
...งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัด โครงการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ...

 งานคุ์ณภาพื่นิสิต ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ร่วัมีกับ สถุาบันคุ์ณวุัฒิ 
วิัช้าชี้พื่ และบริษัทำ ARIT จำำากัด จัำดโค์รงการประเมิีนสมีรรถุนะบุค์ค์ลตามีมีาตรฐานอาชี้พื่ขึ้องสถุาบันคุ์ณวุัฒิวิัช้าชี้พื่ 
เม่ี�อวัันทีำ� 7-8 มีีนาค์มี 2563

 โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 สาขึ้าอาชี้พื่ ได้แก่ อาชี้พื่นักวิัเค์ราะห์้ออกแบบระบบ ชั้�น 3 ซ้�งมีีนิสิตเข้ึ้าร่วัมีสอบ 
จำำานวัน 81 ค์น และอาชี้พื่นักพัื่ฒนาระบบ ชั้�น 3  มีีนิสิตเข้ึ้าร่วัมีสอบ จำำานวัน 51 ค์น โดยมีี อาจำารย์จำเร รัตนพิื่ทัำกษ์ 
และ อาจำารย์อรอนงค์์ ห้ลิมีเจำริญ วิัทำยากรจำากบริษัทำ ARIT จำำากัด ให้้เกียรติเป็นวิัทำยากรทำบทำวันเน่�อห้าก่อนการสอบ 
และดูแลค์วับคุ์มีการสอบในค์รั�งนี�
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ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
เพ่�อให้นิสิตเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา จัำดโค์รงการปฐมีนิเทำศนิสิตให้ม่ี ประจำำาปี
การศ้กษา 2563 ซ้�งภายในโค์รงการมีีการจัำดการประชุ้มีผู้ปกค์รองนิสิตให้ม่ี ปฐมีนิเทำศนิสิตให้ม่ี และ ปฐมีนิเทำศ
นิสิตให้มี่แยกตามีสาขึ้าวัิช้า เพื่่�อช้ี�แจำงทำำาค์วัามีเขึ้้าใจำ รับฟังขึ้้อเสนอแนะ และตอบขึ้้อซักถุามีให้้กับผู้ปกค์รอง 
และนิสิตให้ม่ี เม่ี�อวัันทีำ� 23 มิีถุุนายน 2563

 โดยมีี ผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
เป็นประธานกล่าวัต้อนรับผู้ปกค์รองและนิสิตให้ม่ี พื่ร้อมีทัำ�งกล่าวัถุ้งภาพื่รวัมีขึ้องค์ณะ และมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา 
จำากนั�น ดร.สุวิัช้ยะ รัตตะรมีย์ รองค์ณบดีฝ่่ายวิัช้าการและประกันคุ์ณภาพื่ ได้อธิบายถุ้งการจัำดการเรียนการสอน
ในภาค์เรียนทำี� 1 รูปแบบออนไลน์ และภาพื่รวัมีขึ้องงานวัิช้าการ ทำางด้านอาจำารย์สัณห้์ช้ัย ห้ยีวัิยมี รองค์ณบดี
ฝ่่ายคุ์ณภาพื่นิสิต กล่าวัถุ้งเร่�องสวััสดิการ ทุำนการศ้กษา และภาพื่รวัมีเกี�ยวักับการดูแลนิสิต และ อาจำารย์วัรกฤต 
แสนโภช้น์ รองค์ณบดีฝ่่ายบริห้ารและวัางแผน กล่าวัถุ้งภาพื่รวัมีแนวัทำางการป้องกันและค์วับค์ุมีสถุานการณ์ 
การแพื่ร่ระบาดขึ้องไวัรัสโค์โรน่า 2019 (โค์วิัด-19)  

 ซ้ �งทำางค์ณะฯ เปิดโอกาสให้้ผู ้ปกค์รองและนิสิตให้มี่ ได้ซักถุามีขึ้้อสงสัย แจำ้งปัญห้า และรับฟัง 
ข้ึ้อเสนอแนะ โดยมีีค์ณะผู้บริห้าร เป็นผู้ตอบข้ึ้อซักถุามีดังกล่าวัให้้ทำางผู้ปกค์รองและนิสิตให้ม่ีได้รับค์วัามีกระจ่ำาง 
โดยค์ำาถุามีส่วันให้ญ่จำะเกี�ยวัข้ึ้องกับการกู้ย่มีเงิน กยศ. การจำองห้อพัื่กภายในมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา การเตรียมีอุปกรณ์ 
การเรียนต่าง ๆ ซ้�งค์ณะฯ ได้มีีการจำัดเตรียมีอุปกรณ์การเรียน และทำุนการศ้กษา เพื่่�อช้่วัยเห้ล่อนิสิตทำี�ได้รับ
ผลกระทำบและเด่อดร้อนจำากสถุานการณ์การแพื่ร่ระบาดขึ้องไวัรัสโค์โรน่า 2019 (โค์วิัด-19)  
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โครงการการเตรียมพร้อม “ฝึึกประสบการณ์วิชาชีพ”
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการเตรียมพร้อม 
“ฝึึกประสบการณ์วิชาชีพ” ให้กับนิสิตชั�นปีที� 4 ทุกสาขาวิชา 

 ในปีการศ้กษา 2563 นิสิตช้ั�นปีทำี�4 ขึ้องค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร จำะต้องลงทำะเบียน 
ในรายวัิช้าการเตรียมีพื่ร้อมีฝ่ึกประสบการณ์วัิช้าช้ีพื่ โดยจำะออกไปฝ่ึกประสบการณ์ ในภาค์การศ้กษาปลาย 
ในปีการศ้กษา 2563  ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา จ้ำงจัำดกิจำกรรมีเพ่ื่�อเตรียมีพื่ร้อมี 
สำาห้รับการฝึ่กประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ ภายใต้โค์รงการการเตรียมีพื่ร้อมีฝึ่กประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

 โดยภายในโค์รงการมีีการจัำดกิจำกรรมีบรรยาย เพ่ื่�อแนะนำารายวิัช้าการเตรียมีพื่ร้อมีฝึ่กประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ 
การอบรมีให้้ค์วัามีรู้ ด้าน Soft Skill ระห้วั่างวัันทำี� 22 - 26 มีิถุุนายน 2563 และการอบรมีเพื่่�อพื่ัฒนาทำักษะ 
ด้าน Hard Skill ในช่้วังเปิดภาค์เรียน 

 เพื่่�อเตรียมีค์วัามีพื่ร้อมีขึ้องนิสิต ด้านการพื่ัฒนาอาช้ีพื่พื่ร้อมีเสริมีทำักษะ และประสบการณ์ให้้พื่ร้อมี 
ทำี�จำะเขึ้้าสู่ระบบการทำำางาน เพื่่�อสร้างค์วัามีสัมีพื่ันธ์เช้ิงล้กระห้วั่างสถุานประกอบการ และสถุาบันอุดมีศ้กษา 
เพ่ื่�อขึ้ยายผลสู่ค์วัามีร่วัมีม่ีอผลิตบัณฑิิตทีำ�มีีคุ์ณภาพื่ส่งให้้แก่สถุานประกอบการอีกทัำ�งเพ่ื่�อให้้เกิดการพัื่ฒนา
ห้ลักสูตรและการเรียนการสอนทีำ�ทัำนสมัียได้มีาตรฐานและตรงตามีค์วัามีต้องการขึ้องตลาดแรงงานมีากยิ�งข้ึ้�น

รายงานประจำาปี 2563

30



เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ 2563
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ �อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา  
“เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ” โดยศิษย์เก่าคณะฯ เพ่�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา จัำดกิจำกรรมีเสวันา หั้วัข้ึ้อ “เล่าค์วัามีห้ลัง 
สร้างแรงบันดาลใจำ” ผ่านระบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่าค์ณะฯ  เพ่ื่�อแลกเปลี�ยนทัำกษะการใช้้ชี้วิัตในรั�วัมีห้าวิัทำยาลัย
ให้้กับนิสิตให้มี่ ช้ั�นปีทำี� 1 ประจำำาปีการศ้กษา 2563 สร้างแรงบันดาลใจำในการพื่ัฒนาตนเองทำางด้านการเรียนรู้ 
และยังเป็นการสร้างค์วัามีสัมีพัื่นธ์อันดี ระห้ว่ัางศิษย์เก่ากับนิสิตให้ม่ี เม่ี�อวัันทีำ� 24 มิีถุุนายน 2563

 โดยมีีศิษย์เก่าค์ณะฯ ร่วัมีเสวันาในค์รั�งนี� ค่์อ

1. นายติณณภัทำร์ ดีปัญญา  ปัจำจุำบันทำำางานทีำ�กองแผนงานมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา
2. นายณภัทำร เมีฆทัำบ  ปัจำจุำบันทำำางานทีำ�บริษัทำ ไอบีเอ็มี ประเทำศไทำย จำำากัด
3. นายเมีธาวััตน์ กาวิัลเค์ร่อ ปัจำจุำบันทำำางานทีำ�ค์ณะเทำค์โนโลยีอุตสาห้กรรมี
     มีห้าวิัทำยาลัยราช้ภัฏิลำาปาง
4. นายผ่นไทำย แก้วัมีาลา  ปัจำจุำบันทำำางานทีำ�อุทำยานแห่้งช้าติแม่ีปืมี 
5. นายศิวักร เดช้านนท์ำ  ปัจำจุำบันทำำางานทีำ�ธุรกิจำส่วันตัวั
6. นายปัญญา กล้าห้าญ  ปัจำจุำบันทำำางานทีำ�สำานักงานทำรัพื่ยากรธรรมีช้าติและสิ�งแวัดล้อมี
     จัำงห้วััดพื่ะเยา
7. นายเจำษฎา ทิำวังค์์วัรกุล  ปัจำจุำบันทำำางานทีำ�บริษัทำ 20Scoops

 โดยมีีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์จำากศิษย์เก่ารุ่นพื่ี�สู่รุ่นน้องนิสิตให้มี่ ในการใช้้ช้ีวัิตในรั�วัมีห้าวัิทำยาลัย 
รวัมีไปถุ้งค์ำาแนะนำาทีำ�ดีจำากพีื่�ศิษย์เก่าเกี�ยวักับการดำาเนินชี้วิัตในวััยเรียน การทำำากิจำกรรมีขึ้องค์ณะ และมีห้าวิัทำยาลัย 
การใช้้ชี้วิัตให้้อยู่ในแนวัทำางทีำ�ดีให้้เห้มีาะสมีกับวััยเรียน รวัมีถุ้งอาชี้พื่ทีำ�จำบไปในอนาค์ต และการเตรียมีค์วัามีพื่ร้อมี
ในการเรียนในรูปแบบออนไลน์ในสถุานการณ์การแพื่ร่ระบาดไวัรัสโค์โรน่า 2019 (โค์วิัด-19) 
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แนวทางการวัดและประเมินผล เม่�อต้องสอนออนไลน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม หัวข้อ “แนวทาง 
การวัดและประเมินผล เม่�อต้องสอนออนไลน์” ส่งเสริมและนำาไปใช้ในการพิจารณาผลการเรียน 
ของนิสิต

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่ �อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา จำัดกิจำกรรมี ห้ัวัขึ้้อ “แนวัทำาง 
การวััดและประเมิีนผล เม่ี�อต้องสอนออนไลน์” ภายใต้โค์รงการพัื่ฒนาการจัำดการเรียนการสอน และการประมีวัลผล 
ผ่านโปรแกรมี Zoom Cloud Meeting  เพ่ื่�อให้้ค์วัามีรู้เกี�ยวักับการรวับรวัมีข้ึ้อมูีล บันท้ำก วิัเค์ราะห์้ และแปลค์วัามีห้มีาย 
ขึ้้อมีูลผลการเรียน และการเรียนรู้ขึ้องนิสิตระห้วั่างการเรียนการสอน เพื่่�อนำาไปใช้้ในการพื่ิจำารณาผลการเรียน 
ส่งเสริมีและปรับปรุงการเรียนรู้ขึ้องนิสิตและการสอนขึ้องอาจำารย์ภายในค์ณะฯ เม่ี�อวัันทีำ� 24 มิีถุุนายน 2563

 ซ้�งได้รับเกียรติจำากรองศาสตราจำารย์ ดร.ณัฏิฐภรณ์ ห้ลาวัทำอง อาจำารย์ประจำำาภาค์วิัช้าวิัจัำยและจิำตวิัทำยา
การศ้กษา สาขึ้าวัิช้าการวััดและประเมีินผลการศ้กษา ค์ณะค์รุศาสตร์ จำุฬาลงกรณ์มีห้าวัิทำยาลัย มีาเป็นวัิทำยากร
ให้้ค์วัามีรู้ภายในกิจำกรรมีฯ จำากนั�นมีีการเปิดโอกาสให้้แลกเปลี�ยนองค์์ค์วัามีรู้ระห้วั่างค์ณาจำารย์ภายในค์ณะฯ 
และวัิทำยากร เพื่่�อแลกเปลี�ยนองค์์ค์วัามีรู้ซ้ �งกันและกัน โดยมีีค์ณาจำารย์ภายในค์ณะฯ เขึ้้าร่วัมีกิจำกรรมี 
อย่างพื่ร้อมีเพื่รียงกัน 
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แนะแนวหลักสูตร พ่�นที�จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพ่�นที�จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพร่ และน่าน เพ่�อแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะฯ

 เม่ี�อวัันทีำ� 21-24 กันยายน 2563 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ลงพ่ื่�นทีำ�
สถุาบันการศ้กษาในพ่ื่�นทีำ�จัำงห้วััดเชี้ยงราย พื่ะเยา แพื่ร่ และน่าน เพ่ื่�อแนะแนวัและประช้าสัมีพัื่นธ์ห้ลักสูตรการศ้กษา 
ขึ้องค์ณะฯ ณ โรงเรียนพิื่ริยาลัย, โรงเรียนนารีรัตน์, โรงเรียนสาธิตเทำศบาลบ้านเช้ตะวััน, โรงเรียนสูงเม่ีนช้นูปถัุมีภ์, 
โรงเรียนพื่านพื่ิทำยาค์มี, โรงเรียนแมี่ใจำพื่ิทำยาค์มี, โรงเรียนบ้านห้ลวัง, โรงเรียนปัวั, โรงเรียนศรีสวััสดิ�วัิทำยาค์าร 
และโรงเรียนสา โดยมีีผู้บริห้ารโรงเรียน และค์รูแนะแนวัให้้การต้อนรับเป็นอย่างดี

         ซ้�งค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ได้จัำดนิทำรรศการแนะนำาห้ลักสูตร
ปัจำจำุบันทำั�งห้มีด 7 ห้ลักสูตร และทำำาการเปิดห้ลักสูตรให้มี่อีก 1 ห้ลักสูตร ค์่อ ห้ลักสูตรวัิทำยาการขึ้้อมีูลและ 
การวัิเค์ราะห้์ (Data Science and Analytics) พื่ร้อมีนำาเสนอห้ลักสูตร แนวัทำางการศ้กษา และห้ลังจำากสำาเร็จำ 
การศ้กษาแล้วัสามีารถุประกอบอาชี้พื่อะไรได้บ้าง ให้้กับนักเรียนทีำ�สนใจำเข้ึ้าร่วัมีรับฟัง พื่ร้อมีมีีกิจำกรรมีให้้นักเรียน
ได้ร่วัมีตอบค์ำาถุามีและเล่นเกมีส์ เพื่่�อช้ิงรางวััลรับขึ้องทำี�ระล้ก ซ้�งได้รับค์วัามีสนใจำจำากนักเรียนเขึ้้าร่วัมีรับฟัง 
และซักถุามีรายละเอียดเป็นจำำานวันมีาก 
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นำาเสนอผลงาน GE
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ �อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำาเสนอผลงาน 
ในนิทรรศการโครงการสร้างบัณฑ์ิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั�วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที�มีคุณภาพ”

 เมี่�อวัันจำันทำร์ทำี� 14 กันยายน 2563 ศาสตราจำารย์ค์ลินิกเกียรติค์ุณ นายแพื่ทำย์อุดมี ค์ช้ินทำร ประธาน 
ค์ณะกรรมีการการอุดมีศ้กษา เลขึ้าธิการค์ณะกรรมีการการอุดมีศ้กษา และค์ณะอนุกรรมีการเฉพื่าะกิจำเพ่ื่�อบริห้ารโค์รงการ 
สร้างบัณฑิิตพื่ันธุ์ให้มี่ เพื่่�อสร้างกำาลังค์นทำี�มีีสมีรรถุนะสูง สำาห้รับอุตสาห้กรรมี New Growth Engine ตามีนโยบาย 
Thailand 4.0 และปฏิิรูปการอุดมีศ้กษาไทำย ลงพ่ื่�นทีำ�ตรวัจำเยี�ยมีการจัำดการเรียนการสอนขึ้องห้ลักสูตรห้มีวัดวิัช้า
ศ้กษาทัำ�วัไป ณ มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา โดยมีีอธิการบดีมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา รองศาสตราจำารย์ ดร.สุภกร พื่งศบางโพื่ธิ� 
เป็นผู้ให้้การต้อนรับ 

 ซ้�งได้มีีการเยี�ยมีช้มีนิทำรรศการโค์รงการสร้างบัณฑิิตพื่ันธุ์ให้มี่ “ศ้กษาทำั�วัไปสู่ค์นไทำยพื่ันธุ์ให้มี่ ทำี�มีีค์ุณภาพื่” 
ณ ลานอเนกประสงค์์ อาค์ารสำานักงานอธิการบดี ในการนี�นิสิตสาขึ้าวัิช้าเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ ช้ั�นปีทำี� 3 
ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ได้มีีโอกาสนำาเสนอผลงาน ในช้่�อผลงาน “เค์ร่�องช้ั�งนำ�าห้นัก โดยใช้้ 
ขึ้วัดพื่ลาสติกแทำนเห้รียญ” ทำี�มีีทำี�มีาจำากการค์ำาน้งถุ้งผลเสียขึ้องขึ้ยะภายในมีห้าวัิทำยาลัย จำ้งได้ค์ิดค์้นวัิธีการ 
แก้ไขึ้ปัญห้าดังกล่าวั โดยการนำาขึ้ยะพื่ลาสติกมีาใช้้แทำนเห้รียญ ในการชั้�งนำ�าห้นักซ้�งเป็นค์วัามีคิ์ดสร้างสรรค์์ทีำ�สามีารถุ
ต่อยอดเป็นนวััตกรรมีให้ม่ีๆ ได้ในอนาค์ตต่อไป
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ร่วมนำาเสนอผลงาน ภายในงาน Startup Prototype
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำาเสนอผลงานต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์์ สินค้า หร่อบริการ ภายในงาน Startup Prototype Showcases of the 
Entrepreneurial University ที�รวบรวมทุก IDEA ทางธุรกิจของเด็กรุ่นใหม่

 เมี่�อวัันทำี� 14 กันยายน 2563 ณ Event hall  ช้ั�น 3 True Digital Park กรุงเทำพื่ฯ มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
นำาทีำมีนิสิตทีำ�ผ่านการพิื่จำารณาในการแข่ึ้งขัึ้น Startup Thailand League 2020 จำำานวัน 5 ทีำมี โดยมีีนิสิตค์ณะเทำค์โนโลยี
สารสนเทำศและการส่�อสาร เข้ึ้าร่วัมีนำาเสนอผลงานในค์รั�งนี�ด้วัย ได้แก่

 1. ทีำมี Hello World : ระบบการจัำดการขึ้นส่งสินค้์า (Logistics) ภาค์การเกษตร โดยมีีสมีาชิ้กในทีำมี ค่์อ นิสิต
สาขึ้าวัิช้าวัิทำยาการค์อมีพื่ิวัเตอร์ นายธนภูมีิ เกิดแย้มี ช้ั�นปีทำี� 2, นายนัค์รินทำร์ เทำพื่ิน ช้ั�นปีทำี� 2, นายจำักรภัทำร 
มิีนทำะนา ชั้�นปีทีำ� 2 และนายนันทิำพัื่ฒน์ สังวัรณ์  ชั้�นปีทีำ� 1 โดยมีี ดร.กนกวัรรธน์ เซี�ยงเจ็ำน  เป็นอาจำารย์ทีำ�ปร้กษา

 2. ทีำมี Evoligence : เป็นแอพื่ทีำ�ช่้วัยป้องกันและพัื่ฒนาทัำกษะทำางด้าน Executive Functions โดยมีีสมีาชิ้ก
ในทำีมี ค์่อ นายพื่ันกร จำันทำรส, นายพื่ีรณัฐ มีูลรัตน์ นิสิตสาขึ้าวัิช้าวัิศวักรรมีซอฟต์แวัร์ ช้ั�นปีทำี� 2 และนางสาวั 
พื่ลอยปภัสร์ ฐิติกิตวัรธัญญ์ ค์ณะวิัทำยาการจัำดการและสารสนเทำศศาสตร์ ชั้�นปีทีำ� 2 โดยมีีอาจำารย์ดวิัษ แสนโภช้น์ 
เป็นอาจำารย์ทีำ�ปร้กษา

 3. ทีำมี Super-Cool : สารสกัดสมุีนไพื่รฤทำธิ�เย็นสำาห้รับสัตว์ัปีก (อาห้ารเสริมีสำาห้รับสัตว์ัปีก)

 4. ทำีมี Pet Happy : แอพื่พื่ลิเค์ช้ั�นให้้บริการอาบนำ�าตัดขึ้น และทำำาค์วัามีสะอาดทำี�อยู่ขึ้องสัตวั์เลี�ยงแบบ 
Delivery

 5. ทีำมี Wayplus+ : เป็นนวััตกรรมีทีำ�จัำดอยู่ในภาค์การบริการ เกี�ยวักับการซ่อมีบำารุงรถุจัำกรยานยนต์รูปแบบให้ม่ี

 เข้ึ้าร่วัมีจัำดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ิ สินค้์า ห้ร่อบริการ ภายในงาน Startup Prototype Showcases of the 
Entrepreneurial University ทีำ�รวับรวัมีทุำก IDEA ทำางธุรกิจำขึ้องเด็กรุ่นให้ม่ี ถุ้ง 200 ผลงาน จำาก 39 มีห้าวิัทำยาลัย 
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการวิจัย



กิจกรรม “UP PAPER CAMP ครั�งที� 1”
ผู้บริหารคณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม “UP PAPER CAMP ครั�งที� 1” เพ่�อพัฒนา
ศักยภาพในการเขียนบทความวิจัย พร้อมสำาหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ...

เม่ี�อวัันทีำ� 10 ตุลาค์มี 2562  ณ ห้้องประชุ้มีโรงแรมีเร่อนเอ่�องค์ำา มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา อาจำารย์วัรกฤต 
แสนโภช้น์ รองค์ณบดีฝ่่ายบริห้ารและวัางแผน และ ผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร. สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ รองค์ณบดี 
ฝ่่ายวิัจัำยและนวััตกรรมี ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร เข้ึ้าร่วัมีกิจำกรรมี “UP PAPER CAMP ค์รั�งทีำ� 1” 
ซ้�งกองบริห้ารงานวัิจำัยจำัดขึ้้�น เพื่่�อพื่ัฒนาศักยภาพื่ในการเขึ้ียนบทำค์วัามีวัิจำัยให้้กับนักวัิจำัยมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
ให้้สามีารถุเขึ้ียนบทำค์วัามีวัิจำัยทำี�มีีค์ุณภาพื่ พื่ร้อมีสำาห้รับการตีพื่ิมีพื่์ในวัารสารระดับนานาช้าติ และสามีารถุ 
นำาเทำค์นิค์ทีำ�ได้รับจำากการเข้ึ้าร่วัมีโค์รงการไปใช้้ทำางด้านการวิัจัำย โดยมีีระยะเวัลาการดำาเนินกิจำกรรมีระห้ว่ัางวัันทีำ� 
10 – 11 ตุลาค์มี 2562 เป้าห้มีายค่์อการ Submission บทำค์วัามีในระบบได้ในระยะเวัลา 2 วััน ในการจัำดกิจำกรรมี 
ดังกล่าวั

 โดยได้รับเกียรติจำากผู้เชี้�ยวัช้าญด้านการเขีึ้ยน Paper International และวิัทำยากรมีากประสบการณ์ทีำ�มีาบรรยาย 
และทำำากิจำกรรมีการเขึ้ียนบทำค์วัามี ทำั�งรองศาสตราจำารย์ ดร.ช้ิตณรงค์์  ศิริสถุิตกุล มีห้าวัิทำยาลัยวัลัยลักษณ์ 
และบรรณาธิการวัารสาร Walailak Journal of Science and Technology, ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์เยาวัเรศ  ศิริสถิุตย์กุล 
มีห้าวิัทำยาลัยวัลัยลักษณ์ และผู้จัำดการวัารสารเพ่ื่�อการพัื่ฒนาเชิ้งพ่ื่�นทีำ� และคุ์ณเบญจำมีาศ  ตีระมีาศวัณิช้ สำานักงาน
ค์ณะกรรมีการส่งเสริมีวิัทำยาศาสตร์วิัจัำยและนวััตกรรมี และนักวิัช้าการอิสระ ซ้�งกิจำกรรมี ในวัันแรกเป็นกิจำกรรมี
การบรรยาย ในห้ัวัขึ้้อ “การนำาอาจำารย์มีห้าวัิทำยาลัยเขึ้้าสู ่สนามีให้มี่ ขึ้องการวิัจัำย” ในประเด็นการเตรียมีตัวั
สู่สนามีการวิัจัำยให้ม่ีและสิ�งทีำ�จำะเกิดข้ึ้�นภายใต้ กระทำรวังการอุดมีศ้กษา วัิทำยาศาสตร์ วิัจัำยและนวััตกรรมี (อวั.) 
ตามียุทำธศาสตร์ อวัน. เพ่ื่�อการพัื่ฒนา 4 แพื่ลตฟอร์มี 1) การพัื่ฒนากำาลังค์น 2) การวิัจัำย และสร้างนวััตกรรมี
เพ่ื่�อตอบโจำทำย์ท้ำาทำายสังค์มี 3) การวิัจัำยและสร้างนวััตกรรมีเพ่ื่�อเพิื่�มีขีึ้ดค์วัามีสามีารถุ การแข่ึ้งขัึ้น และ 4) การวิัจัำย 
และสร้างนวััตกรรมีเพ่ื่�อการพัื่ฒนาเชิ้งพ่ื่�นทีำ�และลดค์วัามีเห้ล่�อมีลำ�า และการบรรยาย เร่�อง “เทำค์นิค์การใช้้ฐานข้ึ้อมูีล
เสริมีการเขีึ้ยนบทำค์วัามีและการเตรียมีต้นฉบับเพ่ื่�อการตีพิื่มีพ์ื่ในวัารสารวิัจัำย พื่ร้อมีทำำากิจำกรรมีเข้ึ้าสู่การเตรียมีตัวั 
การเขีึ้ยนบทำค์วัามี
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ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ NCIT2019           
และ InCIT2019
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการ National Conference on Information 
Technology (NCIT2019) และ The 4th International Conference on Information 
Technology (InCIT2019) 

วัันทีำ� 24 - 25 ตุลาค์มี 2562 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ร่วัมีเป็นเจ้ำาภาพื่ 
ในการจัำดประชุ้มีวิัช้าการระดับช้าติและนานาช้าติ ในงานประชุ้มีวิัช้าการ National Conference on Information 
Technology (NCIT2019) และ The 4th International Conference on Information Technology (InCIT2019) 
ณ อาค์ารให้มี่ (อาค์าร E) สถุาบันเทำค์โนโลยีไทำย-ญี�ปุ่น ถุนนพื่ัฒนาการ กรุงเทำพื่มีห้านค์ร ฯ ซ้�งงานประชุ้มี
วิัช้าการดังกล่าวั จัำดข้ึ้�นโดยสภาค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศแห่้งประเทำศไทำย ซ้�งเป็นการประชุ้มีทีำ�เปิดโอกาส
ให้้ นิสิต นักศ้กษา นักวิัจัำย ค์ณาจำารย์ และบุค์ค์ลทัำ�วัไปได้ส่งผลงานวิัจัำยด้านเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ และสาขึ้าทีำ�เกี�ยวัข้ึ้อง 
ร่วัมีนำาเสนอแลกเปลี�ยนองค์์ค์วัามีรู้ ตลอดจำนสร้างเค์ร่อข่ึ้ายค์วัามีร่วัมีม่ีอ ทำางวิัช้าการและวิัจัำยได้อย่างบูรณาการ

ทำั�งนี � ผู ้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่ �อสาร 
มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ได้ร่วัมีเป็น session chair ในงานประชุ้มีวิัช้าการ NCIT2019 และ ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร.สาค์ร 
เมีฆรักษาวันิช้ รองค์ณบดีฝ่่ายวิัจัำยและนวััตกรรมีได้เข้ึ้าร่วัมีเป็นเกียรติในงานประชุ้มีนี�ด้วัย

รายงานประจำาปี 2563
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ร่วมนำาเสนอผลงานทางวิชาการ iSAI-NLP 2019
รองคณบดีฝึ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร ได้รับเชิญ 
ให้เป็น Session Chair และร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
IEEE iSAI-NLP 2019

ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ รองค์ณบดีฝ่่ายวิัจัำยและนวััตกรรมี ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ 
และการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ได้รับเชิ้ญให้้เป็น Session Chair ในการประชุ้มีวิัช้าการระดับนานาช้าติ IEEE 
14th  International Joint Symposium on Artificial intelligence and Natural Language Processing (IEEE iSAI-NLP 
2019) ในระห้วั่างวัันทำี� 30 ตุลาค์มี 2562 - 1 พื่ฤศจำิกายน 2562 และเขึ้้าร่วัมีนำาเสนอผลงานวัิจำัย ในช้่�อเร่�อง 
“Design and Implementation of the Smart Shopping Basket Based on IoT Technology” 

นอกจำากนี�ยังมีี นางสาวัทัำกษอร จำอมีมีานพื่ นิสิตปริญญาโทำ สาขึ้าวิัช้าการจัำดการเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ
สมัียให้ม่ี ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ร่วัมีนำาเสนอผลงานวิัจัำยในค์รั�งนี�ด้วัย ในช่้�อเร่�อง “e-Learning 
Recommendation Model Based on Multiple Intelligence” ซ้�งการประชุ้มีวัิช้าการระดับนานาช้าติ IEEE 
14th International Joint Symposium on Artificial intelligence and Natural Language Processing (IEEE 
iSAI-NLP 2019) จัำดข้ึ้�นในระห้ว่ัางวัันทีำ� 30 ตุลาค์มี 2562 – 1 พื่ฤศจิำกายน 2562 และการประกวัดนวััตกรรมีระดับ
นานาช้าติ 2019 International Exhibition of Inventions of Thailand จัำดข้ึ้�นระห้ว่ัางวัันทีำ� 30 – 31 ตุลาค์มี 2562 
ซ้�งงานวัิช้าการดังกล่าวัจำัดขึ้้�น โดยค์วัามีร่วัมีมี่อระห้วั่างมีห้าวัิทำยาลัยราช้ภัฏิห้มีู่บ้านจำอมีบ้ง ร่วัมีกับสมีาค์มี
ปัญญาประดิษฐ์ประเทำศไทำย มีห้าวัิทำยาลัยราช้ภัฏิเพื่ช้รบุรี มีห้าวัิทำยาลัยมีห้ิดล มีห้าวัิทำยาลัยธรรมีศาสตร์ 
มีห้าวิัทำยาลัยบูรพื่า มีห้าวิัทำยาลัยรังสิต และมีห้าวิัทำยาลัยเชี้ยงให้ม่ี เป็นเจ้ำาภาพื่จัำดข้ึ้�น ณ โรงแรมีแค์นทำารี ฮิิลล์ 
จัำงห้วััดเชี้ยงให้ม่ี
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ประชุมวิชาการ “NatGEN” ครั�งที� 4
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร โดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดประชุม
วิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ�งแวดล้อม (NatGEN)” ครั�งที� 4 
มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และสร้างเคร่อข่าย
ของนักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย...

เมี่�อวัันทำี� 12 ธันวัาค์มี 2562 ณ ห้้องประชุ้มีเมี่องพื่ะเยา ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
โดยห้ลักสูตรภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา จัำดการประชุ้มีวิัช้าการ “ทำรัพื่ยากรธรรมีช้าติ สารสนเทำศ
ภูมีิศาสตร์และสิ�งแวัดล้อมี (NatGEN)” ค์รั�งทำี� 4 ซ้�งจำัดขึ้้�นระห้วั่างวัันทำี� 12-13 ธันวัาค์มี 2562 เพื่่�อสร้างโอกาส 
การแลกเปลี�ยนค์วัามีคิ์ดเห็้นและประสบการณ์ทำางด้านสิ�งแวัดล้อมีแก่นักวิัช้าการ นิสิต นักศ้กษา และประช้าช้น 
อันจำะนำาไปสู่การวัิจำัยเพื่่�อแก้ไขึ้ปัญห้าทำรัพื่ยากรธรรมีช้าติและสิ�งแวัดล้อมี ในด้าน นิเวัศวัิทำยาดิน นำ�า ป่าไมี้ 
ค์วัามีห้ลากห้ลายทำางช้ีวัภาพื่ ส่งเสริมีพื่ัฒนาค์ุณภาพื่ขึ้องงานวัิจำัยทำางด้านภูมีิศาสตร์และภูมีิสารสนเทำศ 
และเผยแพื่ร่ค์วัามีรู้ ค์วัามีก้าวัห้น้าทำางวิัช้าการด้านภูมิีศาสตร์และภูมิีสารสนเทำศให้้กว้ัางขึ้วัางยิ�งข้ึ้�น โดยได้รับเกียรติ
จำาก รองศาสตราจำารย์ ดร.สุภกร พื่งศบางโพื่ธิ � อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุ้มีวัิช้าการฯ จำากนั�น 
มีีการรับช้มีนิทำรรศการผลงานวิัจัำย ซ้�งการประชุ้มีวิัช้าการในค์รั�งนี� ได้รับค์วัามีสนใจำจำากนักวิัช้าการ และนักวิัจัำย 
จำากห้ลากห้ลายสาขึ้าวัิช้าร่วัมีส่งผลงานวัิจำัย ทำั �งห้มีด 62 ผลงาน แบ่งออกเป็นการนำาเสนอภาค์บรรยาย 
42 ผลงาน และการนำาเสนอแบบโปสเตอร์ 20 ผลงาน มีีมีห้าวัิทำยาลัยและสถุาบันการศ้กษาเขึ้้าร่วัมีทำั�งห้มีด 
16 สถุาบันทัำ�วัประเทำศ 

รายงานประจำาปี 2563

40



ภายในงานมีีการบรรยายพื่ิเศษ ห้ัวัขึ้้อเร่�อง “การใช้้เทำค์โนโลยีเพื่่�อการจำัดการทำรัพื่ยากรธรรมีช้าติ 
สิ�งแวัดล้อมี และการป้องกันประเทำศ” โดย นาวัาอากาศเอก ดร.ช้ำานาญ ขุึ้มีทำรัพื่ย์ ผู้อำานวัยการฝ่่ายองค์์ค์วัามีรู้
และการเผยแพื่ร่ และการบรรยายพิื่เศษ ในหั้วัข้ึ้อเร่�อง “การจัำดการสิ�งแวัดล้อมีโดยใช้้เทำค์โนโลยีขึ้องเห้ม่ีองแม่ีเมีาะ” 
โดยคุ์ณเกษศิรินทำร์ แปงเสน ตำาแห้น่ง หั้วัห้น้ากองสิ�งแวัดล้อมี การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่้งประเทำศไทำย อำาเภอแม่ีเมีาะ 
จำังห้วััดลำาปาง จำากนั�นในช้่วังเย็นยังมีีการส่งเสริมีเร่�องการทำ่องเทำี�ยวัธรรมีช้าติ โดยการพื่าผู้เขึ้้าร่วัมีไปศ้กษา 
สภาพื่พ่ื่�นทีำ� โดยการนั�งเร่อช้มีกวั�านพื่ะเยา ไห้ว้ัพื่ระกลางนำ�า และช้มีบรรยากาศยามีเย็นขึ้องจัำงห้วััดพื่ะเยาอีกด้วัย 
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เข้าร่วมประชุมประกาศทุน SID 
งานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร เข้าร่วมการประชุมประกาศทุน 
หน่วยขับเคล่�อนนวัตกรรมเพ่�อสังคมพ่�นที�ภาคเหน่อตอนบน 2 (Social Innovation Driving 
Unit : SID)

 เม่ี�อวัันทีำ� 19 ธันวัาค์มี 2562 งานวิัจัำยและนวััตกรรมี ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ร่วัมีการ
ประชุ้มีประกาศทำุนห้น่วัยขึ้ับเค์ล่�อนนวััตกรรมี เพื่่�อสังค์มีพื่่�นทำี�ภาค์เห้น่อตอนบน 2 (Social Innovation Driving 
unit : SID) ซ้�งทำางสถุาบันนวััตกรรมีและถุ่ายทำอดเทำค์โนโลยี UPITI โดยกลุ่มีงานอุทำยานวิัทำยาศาสตร์และการพัื่ฒนา 
นวััตกรรมีเชิ้งพื่าณิช้ย์ มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ร่วัมีกับสำานักงานนวััตกรรมีแห่้งช้าติ (องค์์การมีห้าช้น) ห้ร่อ NIA จัำดข้ึ้�น 
ณ พ่ื่�นทีำ� UP-SPACE ห้ร่อพ่ื่�นทีำ�สร้างสรรค์์การออกแบบและพัื่ฒนานวััตกรรมี มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ซ้�งเป็นการประชุ้มี 
ประกาศทำุนสำาห้รับชุ้มีช้น ผู้ประกอบการธุรกิจำเพื่่�อสังค์มี และนักวัิจำัย ทำี�จำะทำำาเทำค์โนโลยีห้ร่อนวััตกรรมีไปใช้้ 
ให้้เกิดประโยช้น์ในชุ้มีช้น รวัมีถุ้งเพื่่�อให้้เกิดการสนับสนุนและขึ้ยายผลการพื่ัฒนาธุรกิจำนวััตกรรมีเพื่่�อสังค์มี 
อย่างเป็นรูปธรรมี สอดค์ล้องกับแผนแมี่บทำภายใต้ยุทำธศาสตร์ช้าติ โดยในการประชุ้มีดังกล่าวั มีีชุ้มีช้น 
และผู้ประกอบการ ได้นำาเสนอประเด็นค์วัามีต้องการ นวััตกรรมีขึ้องพื่่�นทำี� และจำับค์ู่กับนักวัิจำัย ในการพัื่ฒนา
โค์รงการนวััตกรรมีในเชิ้งสังค์มี เพ่ื่�อขึ้อรับการสนับสนุนงบประมีาณ ในขัึ้�นตอนต่อไป
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ประชุมพัฒนาแอพพลิเคชั�นฯ ของกรมคุมประพฤติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหาร่อการพัฒนา
แอพพลิเคชั�นรองรับการทำางานของกรมคุมประพฤติ

 เม่ี�อวัันทีำ� 21 มีกราค์มี 2563 ณ ห้้องประชุ้มีอาค์ารบูรณาการกระทำรวังยุติธรรมี สำานักงานคุ์มีประพื่ฤติ
จำังห้วััดพื่ะเยา ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร เขึ้้าร่วัมีประชุ้มีห้าร่อแนวัทำาง เร่�อง การพื่ัฒนา 
แอพื่พื่ลิเค์ช้ั�นรองรับการทำำางาน ในการสอดส่อง ติดตามี และช้่วัยเห้ล่อสงเค์ราะห้์ผู้กระทำำาผิดขึ้องอาสาสมีัค์ร 
คุ์มีประพื่ฤติ อันเป็นการขัึ้บเค์ล่�อนตามีนโยบาย Probation 4.0 ขึ้องกรมีคุ์มีประพื่ฤติ โดยมีีนางสาวัจิำรารัตน์ ฟองการ 
พื่นักงานค์ุมีประพื่ฤติช้ำานาญการพื่ิเศษ รักษาราช้การแทำนผู้อำานวัยการสำานักงานค์ุมีประพื่ฤติจำังห้วััดพื่ะเยา 
และเจ้ำาห้น้าทีำ�สำานักงานคุ์มีประพื่ฤติจัำงห้วััดพื่ะเยา ร่วัมีประชุ้มีและห้าร่อแนวัทำางในการพัื่ฒนาแอพื่พื่ลิเค์ชั้�นดังกล่าวั  
เพ่ื่�อทำราบแนวัทำางในการพัื่ฒนาให้้แอพื่พื่ลิเค์ชั้�นมีีประสิทำธิภาพื่และประสิทำธิผลทีำ�ยั�งย่นต่อไป 
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จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R & I Talk #4 
หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที” เพ่�อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้เกี�ยวกับงานวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์…

 เมี่�อวัันทำี� 14 กุมีภาพื่ันธ์ 2563 ณ ห้้องประชุ้มี ICT ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ
และการส่�อสาร จัำดกิจำกรรมี R & I Talk ค์รั�งทีำ� 4 เพ่ื่�อให้้ค์ณาจำารย์ นักวิัจัำยและเจ้ำาห้น้าทีำ� ทีำ�เข้ึ้ารับ
การอบรมีมีีค์วัามีรู้เกี�ยวักับ งานวัิจำัยตามีห้ลักจำริยธรรมีการวัิจำัยในมีนุษย์ โดยมีี ดร.แสงเด่อน 
พื่รมีแก้วังามี ประธานกรรมีการห้น่วัยพิื่จำารณาจำริยธรรมีการวิัจัำยในมีนุษย์ มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา 
พื่ร้อมี ดร.นภาพื่ร เอี�ยมีลออ, ผศ.ดร.แสงระวัี สุทำธิปริญญานนทำ์ และ ดร.ปิยะวัดี โรห้ิตารชุ้น 
เป็นวิัทำยากรให้้ค์วัามีรู้ ในหั้วัข้ึ้อ “จำริยธรรมีการวิัจัำยในมีนุษย์กับการวิัจัำยทำางไอซีทีำ” ซ้�งมีี ค์ณาจำารย์ 
นักวัิจำัย และเจำ้าห้น้าทำี�เขึ้้าร่วัมีรับฟัง และร่วัมีซักถุามีขึ้้อสงสัยด้านจำริยธรรมีการวัิจำัยในมีนุษย์ 
เพ่ื่�อนำาไปปรับใช้้ในงานวิัจัำยขึ้องตนเอง
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เจ้าภาพจัดงาน ECTI DAMT & NCON 2021 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ECTI DAMT & NCON 2020...

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา เป็นเจำ้าภาพื่จำัดงาน 5th International 
Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4nd ECTI Northern Section Conference on 
Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)  ห้ร่อ ECTI DAMT & NCON 2020 
ร่วัมีกับมีห้าวิัทำยาลัยมีหิ้ดล ซ้�งจำะจัำดข้ึ้�นระห้ว่ัาง วัันทีำ� 11 - 14 มีีนาค์มี 2563 ณ จัำงห้วััดช้ลบุรี โดยค์วัามีร่วัมีม่ีอ 
จำาก 8 สถุาบัน ได้แก่ ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา, วัิทำยาลัยศิลปะ ส่�อ 
และเทำค์โนโลยี มีห้าวิัทำยาลัยเชี้ยงให้ม่ี, สำานักวิัช้าเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ มีห้าวิัทำยาลัยแม่ีฟ้าห้ลวัง, ค์ณะวิัทำยาศาสตร์ 
มีห้าวัิทำยาลัยแมี่โจำ้, ค์ณะวัิศวักรรมีศาสตร์ วัิทำยาลัยเช้ียงราย, ภาค์วัิช้าวัิศวักรรมีไฟฟ้าและค์อมีพื่ิวัเตอร์ 
มีห้าวิัทำยาลัยนเรศวัร, สำานักวิัช้าค์อมีพิื่วัเตอร์และเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ มีห้าวิัทำยาลัยราช้ภัฏิเชี้ยงราย และสมีาค์มี 
วัิช้าการไฟฟ้าอิเล็กทำรอนิกส์ค์อมีพื่ิวัเตอร์ โทำรค์มีนาค์มีและสารสนเทำศ (ECTI) เมี่�อวัันทำี� 13 มีีนาค์มี 2563 
ณ ห้้องประชุ้มีโรงแรมีแอมีบาสเดอร์จำอมีเทีำยน พัื่ทำยา
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เข้าพบผู้ว่าฯ หาร่อแนวทางต่อยอดโครงการวิจัยฯ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
เพ่ �อรายงานความค่บหน้า และหาร่อแนวทางการต่อยอดโครงการวิจัยระบบเต่อนภัย 
ภาวะฝุ่ึน 2.5...

 ตัวัแทำนจำากสถุาบันเทำค์โนโลยีพื่ระจำอมีเกล้าเจำ้าค์ุณทำห้ารลาดกระบัง ดร.วััช้ระ ฉัตรวัิริยะ และ ตัวัแทำน
จำาก ธนาค์ารออมีสิน พื่ร้อมีด้วัย ดร.จำิราพื่ร ไช้ยวังศ์สาย และ ผศ.ดร.ธนา อุดมีศรีไพื่บูลย์ ตัวัแทำนจำาก 
ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา เข้ึ้าพื่บนายกมีล เชี้ยงวังค์์ ผู้ว่ัาราช้การจัำงห้วััดพื่ะเยา 
เพื่่�อรายงานค์วัามีค์่บห้น้า และห้าร่อแนวัทำางการต่อยอดโค์รงการวัิจำัยระบบเต่อนภัยภาวัะฝุ่่น 2.5 กรณีศ้กษา
จัำงห้วััดพื่ะเยา ปี พื่.ศ. 2563 ณ สำานักงานจัำงห้วััดพื่ะเยา ชั้�น 2 ศาลากลางจัำงห้วััดพื่ะเยา  เม่ี�อวัันทีำ� 12 มิีถุุนายน 2563
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ประชุมหาร่อแนวทาง MOU ระหว่าง สทป.กับม.พะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้อำานวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและคณะ 
พร้อมหาร่อแนวทาง MOU ความร่วมม่อระหว่างหน่วยงาน ในด้านวิชาการ การวิจัย 
และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ...

 เม่ี�อวัันทีำ� 12 มิีถุุนายน 2563 ณ ห้้องประชุ้มีบวัร รัตนประสิทำธิ� รองศาสตราจำารย์ ดร.สุภกร พื่งศบางโพื่ธิ� 
อธิการบดีมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา พื่ร้อมีด้วัย ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร.ช้ลธิดา เทำพื่หิ้นลัพื่ รองอธิการบดีฝ่่ายวัิช้าการ 
และประกันคุ์ณภาพื่ รองศาสตราจำารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดี ฝ่่ายส่�อสารองค์์กร และผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ 
ดร.นำ�าเงิน จัำนทำรมีณี ผู้ช่้วัยอธิการบดี ให้้การต้อนรับ พื่ลอากาศเอก ดร.ปรีช้า ประดับมุีขึ้ ผู้อำานวัยการสถุาบัน
เทำค์โนโลยีป้องกันประเทำศ และพื่ลอากาศตรี ผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.สุธี จำันทำรพื่ันธุ์ รองผู้อำานวัยการสถุาบัน
เทำค์โนโลยีป้องกันประเทำศ พื่ร้อมีค์ณะเจำ้าห้น้าทำี�สถุาบันเทำค์โนโลยีป้องกันประเทำศ ในโอกาสให้้การมีาเยี�ยมี
มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา

 โดยมีี ผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
กล่าวัรายงานการประชุ้มีห้าร่อ เร่�อง การวัางแผนและดำาเนินการค์วัามีร่วัมีม่ีอ ด้านวิัช้าการ การวิัจัำย และพัื่ฒนา
วิัทำยาศาสตร์และเทำค์โนโลยีป้องกันประเทำศ ระห้ว่ัางสถุาบันเทำค์โนโลยีป้องกันประเทำศ กับ มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา 
พื่ร้อมีทัำ�ง ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ รองค์ณบดีฝ่่ายวิัจัำยและนวััตกรรมี ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ 
ดร.ไพื่ศาล จีำ�ฟู ดร.สุขึ้ช้าตรี ประสมีสุขึ้ และ ดร.เกวัรินทำร์ จัำนทำร์ดำา ร่วัมีห้าร่อการส่งเสริมีสนับสนุน และประสาน
ค์วัามีร่วัมีมี่อระห้วั่างห้น่วัยงานทำั�งสองฝ่่าย ในการดำาเนินงานด้านวัิช้าการ การวัิจำัย และพื่ัฒนาวัิทำยาศาสตร์ 
และเทำค์โนโลยีป้องกันประเทำศ รวัมีทำั�งเทำค์โนโลยีสารสนเทำศการวัิจำัยและพื่ัฒนาอ่�นๆ ทำี�เกี�ยวัขึ้้อง ตลอดจำน
การถุ่ายทำอดและแลกเปลี�ยนองค์์ค์วัามีรู้ระห้วั่างบุค์ลากรขึ้องห้น่วัยงานทำั�งสองฝ่่าย ภายใต้บันทำ้กค์วัามีเขึ้้าใจำ
ทีำ�ได้ดำาเนินการร่วัมีกัน ระห้ว่ัางสถุาบันเทำค์โนโลยีป้องกันประเทำศ และค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา
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รับทุนวิจัยขับเคล่�อนนวัตกรรมเพ่�อสังคมฯ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมอาจารย์สาขา 
วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนวิจัยโครงการหน่วยขับเคล่�อนนวัตกรรมเพ่�อสังคม 
ประจำาพ่�นที�ภาคเหน่อตอนบน 2...

 เมี่ �อวัันทำี � 3 กรกฎาค์มี  2563 ณ ห้้องประชุ้มีศาสตราจำารย์พื่ิเศษ ดร.มีณฑิล สงวันเสริมีศรี 
ศูนย์การแพื่ทำย์และโรงพื่ยาบาลมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยี 
สารสนเทำศและการส่�อสาร ได้รับทำุนสนับสนุนงบประมีาณพื่ัฒนาผลงาน โค์รงการห้น่วัยขึ้ับเค์ล่�อนนวััตกรรมี 
เพ่ื่�อสังค์มี ประจำำาพ่ื่�นทีำ�ภาค์เห้น่อตอนบน 2 ช่้�อโค์รงการ โปรแกรมีให้้ค์ำาปร้กษา เพ่ื่�อค้์นห้าคุ์ณลักษณะและสาขึ้า
วิัช้าชี้พื่ทีำ�เห้มีาะสมีกับตนเอง พื่ร้อมีด้วัย ดร.ภูวิัศสรณ์ ภูมิีสรณค์มีณ์ อาจำารย์ประจำำาสาขึ้าวิัช้าวิัศวักรรมีค์อมีพิื่วัเตอร์ 
ได้รับทุำนสนับสนุนงบประมีาณพัื่ฒนาผลงานโค์รงการห้น่วัยขัึ้บเค์ล่�อนนวััตกรรมีเพ่ื่�อสังค์มี ประจำำาพ่ื่�นทีำ�ภาค์เห้น่อ 
ตอนบน 2 ช้่�อโค์รงการ นวััตกรรมี เพื่่�อการขึ้ับเค์ล่�อนระบบตลาดโค์เน่�อล้านนาสู่ชุ้มีช้น ได้เขึ้้าร่วัมีพื่ิธีลงนามี
ในสัญญาสนับสนุนงบประมีาณพื่ัฒนาผลงานโค์รงการนวััตกรรมีเพื่่�อสังค์มี ประจำำาพื่่�นทำี�ภาค์เห้น่อตอนบน 2 
ประจำำาปีงบประมีาณ 2563 

 โดยมีีรองศาสตราจำารย์ ดร.เสมีอ ถุาน้อย รองอธิการบดีฝ่่ายวัิจำัยและนวััตกรรมี เป็นประธาน 
กล่าวัเปิดงานฯ จำากนั�นผู้ช่้วัยศาสตราจำาย์ ดร.สันธิวััฒน์ พิื่ทัำกษ์พื่ล ผู้อำานวัยการสถุาบันนวััตกรรมีและถุ่ายทำอด
เทำค์โนโลยี ได้กล่าวัชี้�แจำงแนวัทำางการดำาเนินงานโค์รงการนวััตกรรมีเพ่ื่�อสังค์มี ประจำำาพ่ื่�นทีำ�ภาค์เห้น่อตอนบน 2 
ประจำำาปีงบประมีาณ 2563  

รายงานประจำาปี 2563
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ร่วมอบรมการใช้งานระบบวารสารไทย ThaiJo2.0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมการใช้งาน
ระบบวารสารไทย ThaiJo2.0 รอบที� 35 เพ่�อเตรียมนำาวารสารเพ่�อการพัฒนานวัตกรรม
เชิงพ่�นที� (JSID) เข้าสู่ระบบ...

 เมี่�อวัันทำี� 16-18 กันยายน 2563 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
โดยผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร. นค์รินทำร์ ชั้ยแก้วั ผู้อำานวัยการห้น่วัยวิัจัำยเพ่ื่�อการพัื่ฒนานวััตกรรมีเชิ้งพ่ื่�นทีำ� (RUSID) 
พื่ร้อมีด้วัย ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร. รังสรรค์์ เกตุอ�อต บรรณาธิการวัารสารเพ่ื่�อการพัื่ฒนานวััตกรรมีเชิ้งพ่ื่�นทีำ� 
(JSID) และดร.นิติ เอี�ยมีช่้�น ประธานห้ลักสูตรภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ เข้ึ้าร่วัมีอบรมีการใช้้งานระบบวัารสารไทำย 
ThaiJo2.0 รอบทำี� 35 ณ บ้านวัิทำยาศาสตร์สิรินทำร อุทำยานวัิทำยาศาสตร์ประเทำศไทำย เพื่่�อเตรียมีนำาวัารสาร 
เพ่ื่�อการพัื่ฒนานวััตกรรมีเชิ้งพ่ื่�นทีำ� (JSID) เข้ึ้าสู่ระบบวัารสารไทำย ThaiJo2.0 

 ส่บเน่�องจำาก TCI และ NECTEC ได้ปรับปรุงระบบบริห้ารจำัดการวัารสารวัิช้าการ ในรูปแบบออนไลน์ 
บนระบบ ThaiJO2.0 และมีีการย้าย/ถุ่ายโอนข้ึ้อมูีลจำากระบบเดิมี มีายังระบบให้ม่ี ในช่้วังเด่อนพื่ฤศจิำกายน 2560 
ทำี�ผ่านมีา โดยมีีการย้ายขึ้้อมีูลต่างๆ เขึ้้าสู่ระบบให้มี่เป็นทำี�เรียบร้อยแล้วั จำ้งจำัดการอบรมีให้้กับบรรณาธิการ
วัารสารเพื่่ �อทำำาค์วัามีเขึ้้าใจำในระบบให้มี่ และเพื่่ �อพื่ัฒนาค์ุณภาพื่วัารสารวัิช้าการขึ้องไทำยให้้ได้ระดับ
มีาตรฐานสากลต่อไป
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ลัำาด้ับ
ที� ชุ่�อผลังาน เจิ้าข้องผลังาน รายลัะเอียด้ผลังาน

ปัระเภท
การปัระชุุม
วิิชุาการ

1 การพื่ัฒนาโมีเดลการพื่ยากรณ์เพื่่�อแนะนำา
สถุานทำี�ทำ่องเทำี�ยวั สำาห้รับนักเดินทำางอิสระ  
The Development of Predictive Models for 
Backpackers’ Style

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
“นเรศวัรวัิจำัย” ค์รั�งทำี� 15
ในวัันทำี� 13 พื่ฤศจำิกายน 2562
ณ มีห้าวัิทำยาลัยนเรศวัร
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 205-213

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

2 เทำค์โนโลยีภาพื่เสมี่อนสำาห้รับการพื่าณิช้ย์
อิเล็กทำรอนิกส์ 
Augmented Reality Technology for Electric 
Commerce

นายกิตตินันทำ์ วังศ์ให้ญ่ การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ
เค์ร่อขึ้่ายวัิจำัยสถุาบันอุดมีศ้กษา
ทำั�วัประเทำศ ค์รั�งทำี� 13 ระห้วั่าง
วัันทำี� 20-22 พื่ฤศจำิกายน 2562
ณ โรงแรมีเช้ียงให้มี่แกรนด์วัิวั
อำาเภอเม่ีองเชี้ยงให้ม่ี จัำงห้วััดเชี้ยงให้ม่ี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 1142 - 1150

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

3 ระบบวิัเค์ราะห์้ 10 โรค์ทำางเดินอาห้ารเบ่�องต้น
ด้วัยเทำค์นิค์การค์ิวัรีเทำียบขึ้้อมีูลจำากฐานขึ้้อมีูล 
Digestive Disease Analyser 10 Elementary 
Disease with Technique of Querying Data 
form Database

นายณัฐดนัย ค์ำาขึ้าด การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ
เค์ร่อขึ้่ายวัิจำัยสถุาบันอุดมีศ้กษา
ทำั�วัประเทำศ ค์รั�งทำี� 13 ระห้วั่าง
วัันทำี� 20-22 พื่ฤศจำิกายน 2562
ณ โรงแรมีเช้ียงให้มี่แกรนด์วัิวั
อำาเภอเม่ีองเชี้ยงให้ม่ี จัำงห้วััดเชี้ยงให้ม่่ี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 902-913

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ 

4 การทำำานายผู้ป่วัยโรค์ระบบทำางเดินห้ายใจำ
จำากคุ์ณภาพื่อากาศด้วัยวิัธีการเรียนรู้ขึ้องเค์ร่�อง 
Prediction of Respiratory Disease Patients 
from Dust and Air Pollution in Mueang Phayao 
District Using Machine Learning Method

ดร.เสถุียร ห้ันตา การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ
เค์ร่อขึ้่ายวัิจำัยสถุาบันอุดมีศ้กษา
ทำั�วัประเทำศ ค์รั�งทำี� 13 ระห้วั่าง
วัันทำี� 20-22 พื่ฤศจำิกายน 2562
ณ โรงแรมีเช้ียงให้มี่แกรนด์วัิวั
อำาเภอเม่ีองเชี้ยงให้ม่ี จัำงห้วััดเชี้ยงให้ม่ี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 1031-1039

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

5 Applications for Notifications and
Recommendations for Oral Contraceptives

ดร.เสถุียร ห้ันตา การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ
เค์ร่อขึ้่ายวัิจำัยสถุาบันอุดมีศ้กษา
ทำั�วัประเทำศ ค์รั�งทำี� 13 ระห้วั่าง
วัันทำี� 20-22 พื่ฤศจำิกายน 2562
ณ โรงแรมีเช้ียงให้มี่แกรนด์วัิวั
อำาเภอเม่ีองเชี้ยงให้ม่ี จัำงห้วััดเชี้ยงให้ม่ี 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 1113 - 1124

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

ผลงานการตีพิมพ์งานวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2563
ประเภทการประชุมวิชาการ

รายงานประจำาปี 2563
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ลัำาด้ับ
ที� ชุ่�อผลังาน เจิ้าข้องผลังาน รายลัะเอียด้ผลังาน

ปัระเภท
การปัระชุุม
วิิชุาการ

6 กระบวันการจำัดทำำาฐานขึ้้อมีูลภูมีิสารสนเทำศ
เกษตรกรรมีระดับค์รัวัเร่อนขึ้องจำังห้วััดพื่ะเยา 
Geo-Database Processing for Farmer 
Households in Phayao

ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ
เค์ร่อขึ้่ายวัิจำัยสถุาบันอุดมีศ้กษา
ทำั�วัประเทำศ ค์รั�งทำี� 13 ระห้วั่าง
วัันทำี� 20-22 พื่ฤศจำิกายน 2562
ณ โรงแรมีเช้ียงให้มี่แกรนด์วัิวั
อำาเภอเม่ีองเชี้ยงให้ม่ี จัำงห้วััดเชี้ยงให้ม่ี 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 373-383

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

7 การพื่ัฒนาระบบพื่าณิช้ย์อิเล็กทำรอนิกส์เพื่่�อ
แนะนำาการเล่อกซ่�อสินค์้าออนไลน์
ร้าน Souvenir UP มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
A DEVELOPMENT OF E-COMMERCE SYSTEM 
FOR ONLINE SHOPPING RECOMMENDATION 
OF SOUVENIR SHOP IN UNIVERSITY OF 
PHAYAO

ดร.เกวัรินทำร์ จำันทำร์ดำา การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติและ
นานาช้าติ มีห้าวัิทำยาลัยศรีปทำุมี 
กรุงเทำพื่มีห้านค์ร
ในวัันทำี� 19 ธันวัาค์มี  2562 
ณ มีห้าวัิทำยาลัยศรีปทำุมี 
กรุงเทำพื่มีห้านค์ร 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 405-414

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

8 การวัิเค์ราะห้์และพื่ยากรณ์ช้่องทำางการจำำาห้น่าย
สินค์้าในธุรกิจำอีค์อมีเมีิร์ซ

ดร.ธนภณ ถิุรดาธนภัทำรเดช้า การประชุ้มีสวันสุนันทำาวัิช้าการ
ด้านวัิทำยาศาสตร์และเทำค์โนโลยี
ระดับช้าติและนานาช้าติ ค์รั�งทำี� 
2 ในวัันทำี� 8 พื่ฤศจำิกายน 2562 
ณ โรงแรมีเดอะรอยัลริเวัอร์ 
กรุงเทำพื่มีห้านค์ร
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 166-175

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

9 การพื่ัฒนาการส่งเสริมีการขึ้ายเค์ร่�องสำาอาง
บนเฟสบุ�ค์ กรณีศ้กษา ร้าน เอมี แอนด์ แพื่ร

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั การประชุ้มีสวันสุนันทำาวัิช้าการ
ด้านวัิทำยาศาสตร์
และเทำค์โนโลยีระดับช้าติ
และนานาช้าติ ค์รั�งทำี� 2 
ในวัันทำี� 8 พื่ฤศจำิกายน 2562 
ณ โรงแรมีเดอะรอยัลริเวัอร์ 
กรุงเทำพื่มีห้านค์ร 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 186-193

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

10 การพื่ัฒนาเวั็บไซต์เพื่่�อช้่วัยในการเล่อกซ่�อ
ค์อมีพื่ิวัเตอร์ด้วัยวัิธีการจำัดลำาดับ 
Website Development to Help with Computer 
Purchasing Decision by Ranking Method

นางสาวัสุรินทำร์ทำิพื่ ศักดิ�ภูวัดล,
นายพื่ิพื่ัฒน์พื่งษ์ แซ่พืู่่ และ 
ผศ.ดร.กฤติกา กันทำวังค์์

การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
“นเรศวัรวัิจำัย” ค์รั�งทำี� 15 
ในวัันทีำ� 13 พื่ฤศจิำกายน 2562
ณ มีห้าวัิทำยาลัยนเรศวัร
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 226-234

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

11 ระบบจำัดขึ้้อมีูลปลาน�ำาจำ่ด 
กรณีศ้กษากวั�านพื่ะเยา

นายณัฐดนัย ค์ำาขึ้าด การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
พื่ิบูลสงค์รามี ค์รั�งทำี� 6 
ในวัันทำี� 12 กุมีภาพื่ันธ์ 2563
ณ มีห้าวิัทำยาลัยราช้ภัฏิพิื่บูลสงค์รามี 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 97-104

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

12 ระบบค์้นห้าร้านเช้่ารถุออนไลน์ นายณัฐดนัย ค์ำาขึ้าด การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
พื่ิบูลสงค์รามี ค์รั�งทำี� 6 
ในวัันทำี� 12 กุมีภาพื่ันธ์ 2563
ณ มีห้าวิัทำยาลัยราช้ภัฏิพิื่บูลสงค์รามี 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 97-104

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ
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13 ทำัศนค์ติขึ้องพื่นักงานสายบริการในการเตรียมี
ค์วัามีพื่ร้อมีสู่ตำาแห้น่งทำางวัิช้าการ กรณีศ้กษา
สำานักงานค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและ
การส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา

โกลัญญา ตายะ 
และ มียุเรศ แสงสวั่าง

การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
สังค์มีค์วัามีรู้และดิจำิทำัล ใน
ระห้วั่างวัันทำี� 12-13 มีีนาค์มี 2563 
ณ พื่ัทำยา จำังห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 19-31

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

14 การวัิเค์ราะห้์พื่่�นทำี�ปลูกขึ้้าวัทำี�ขึ้าดแค์ลนน�ำา
โดยใช้้ CROPWAT และวัิธีการวัิเค์ราะห้์ห้มีายเลขึ้
โค์้งน�ำาทำ่าในพื่่�นทำี�ทำี�ไมี่มีีเค์ร่�องมี่อตรวัจำวััดน�ำาทำ่า 
กรณีศ้กษาอำาเภอจำุน จำังห้วััดพื่ะเยา

ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
นอร์ทำเทำิร์นวัิจำัย ค์รั�งทำี� 6 
ในวัันทำี� 29 พื่ฤษภาค์มี 2563
ในรูปแบบออนไลน์ 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 193-204

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

15 The Development of 2D Animation to Educate 
Young Female Adolescent in Puberty Changes

น.ส.พืุ่ทำธช้าด สัตยาศัย The 5th International Conference on
Digital Arts, Media and Technology
and 3nd ECTI Northern Section
Conferenceon Electrical, Electronics,
Computer and Telecommunications
Engineering ในระห้ว่ัาง วัันทีำ� 11-14
มีีนาค์มี 2563 ณ พัื่ทำยา จัำงห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 7-10

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ

16 Students Disruption in Business Computer at 
the University of Phayao, Thailand

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั The 5th International Conference on
Digital Arts, Media and Technology
and 3nd ECTI Northern Section
Conferenceon Electrical, Electronics,
Computer and Telecommunications
Engineering ในระห้ว่ัาง วัันทีำ� 11-14
มีีนาค์มี 2563 ณ พัื่ทำยา จัำงห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 95-100

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ

17 Design Flaws Prediction for Impact on 
Software Maintainability using Extreme 
Learning Machine

พื่ัช้ราพื่รรณ ทำองค์ำา และ 
ผศ.ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้

The 5th International Conference on
Digital Arts, Media and Technology
and 3nd ECTI Northern Section
Conferenceon Electrical, Electronics,
Computer and Telecommunications
Engineering ในระห้ว่ัาง วัันทีำ� 11-14
มีีนาค์มี 2563 ณ พัื่ทำยา จัำงห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 79-82

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ

18 ระบบสารสนเทำศเพื่่�อการบริห้ารขึ้้อมีูล สำาห้รับ
ส่วันงานสาธารณูปโภค์ กองอาค์ารสถุานทำี� 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
Information Management System for Public 
Utility Unit in Division of Building and Facilities 
at the University of Phayao

ผศ.ดร.สุรางค์นา ระวัังยศ,
ดร.กนกวัรรธน์ เซี�ยงเจำ็น และ 
นายธนวััฒน์ แซ่เอียบ

การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
สังค์มีค์วัามีรู้และดิจำิทำัล ในระห้วั่าง
วัันทำี� 12-13 มีีนาค์มี 2563
ณ พื่ัทำยา จำังห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 213-223

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

19 การจำำาแนกค์ุณภาพื่เน่�อวััวัด้วัยเทำค์โนโลยี
ค์อมีพื่ิวัเตอร์วัิทำัศน์บนสมีาร์ทำโฟน 
Beef Quality Classification using Computer 
Vision Technology on the Smartphones

ผศ.ดร.สุรางค์นา ระวัังยศ และ 
ดร.สุวัิช้ยะ รัตตะรมีย์

การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
สังค์มีค์วัามีรู้และดิจำิทำัล ในระห้วั่าง
วัันทำี� 12-13 มีีนาค์มี 2563
ณ พื่ัทำยา จำังห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 156-163

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

รายงานประจำาปี 2563
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ปัระเภท
การปัระชุุม
วิิชุาการ

20 ปัจำจำัยทำี�มีีผลต่อการยอมีรับเทำค์โนโลยีพื่าณิช้ย์
อิเล็กทำรกนิกส์บนสมีาร์ทำโฟน กรณีศ้กษา
ร้านขึ้ายขึ้องออนไลน์ 
Souvenir UP มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
Factors Influencing in Mobile Commerce
Technology Acceptance A Case Study of 
Souvenir UP Shop at Phayao University

ดร.เกวัรินทำร์ จำันทำร์ดำา การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
สังค์มีค์วัามีรู้และดิจำิทำัล ในระห้วั่าง
วัันทำี� 12-13 มีีนาค์มี 2563
ณ พื่ัทำยา จำังห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 164-172

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

21 การพื่ัฒนาเวั็บไซต์สองภาษาเพื่่�อแนะนำา
สถุานทำี�ทำ่องเทำี�ยวัเช้ิงพืุ่ทำธศาสนา
วััด 9 อำาเภอในจัำงห้วััดพื่ะเยา (ไทำย/ฝ่รั�งเศส) 
Bilingual Website Development for Buddhism 
Tourist Place Guidance of Temple of Nine 
Districts in Phayao Province (Thai/French)

ดร.เกวัรินทำร์ จำันทำร์ดำา การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
สังค์มีค์วัามีรู้และดิจำิทำัล ในระห้วั่าง
วัันทำี� 12-13 มีีนาค์มี 2563
ณ พื่ัทำยา จำังห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 173-181

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

22 โปรแกรมีตรวัจำสอบและรายงานสถุานะ
การทำำางานขึ้องอุปกรณ์บนเค์ร่อขึ้่าย 
Network Monitoring System

ผศ.ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
สังค์มีค์วัามีรู้และดิจำิทำัล ในระห้วั่าง
วัันทำี� 12-13 มีีนาค์มี 2563
ณ พื่ัทำยา จำังห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 205-212

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

23 Negative Emotion Recognition using Deep 
Learning for Thai Language

ผศ.ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ The 5th International Conference on
Digital Arts, Media and Technology
and 3nd ECTI Northern Section
Conferenceon Electrical, Electronics,
Computer and Telecommunications
Engineering ในระห้ว่ัาง วัันทีำ� 11-14
มีีนาค์มี 2563 ณ พัื่ทำยา จัำงห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 71-74

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ

24 Exercise Activity Recognition with 
Surface Electromyography Sensor 
using Machine Learning Approach

ผศ.ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ The 5th International Conference on
Digital Arts, Media and Technology
and 3nd ECTI Northern Section
Conferenceon Electrical, Electronics,
Computer and Telecommunications
Engineering ในระห้ว่ัาง วัันทีำ� 11-14
มีีนาค์มี 2563 ณ พัื่ทำยา จัำงห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 75-78

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ

25 e-Learning Recommendation Model Based on 
Multiple Intelligence

ผศ.ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ 14th International Joint Sympo-
sium on Artificial Intelligence and 
Natural Language Processing 
(IEEE iSAI-NLP 2019), Chiang 
Mai, Thailand ระห้วั่างวัันทำี� 
30 ตุลาค์มี - 1 พื่ฤศจำิกายน 2562 
ณ จำังห้วััดเช้ียงให้มี่ ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 
323-328

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ
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26 Design and Implementation of A Smart
Shopping Basket Based on IoT Technology

ผศ.ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ 14th International Joint Symposium
on Artificial Intelligence and Natural 
Language Processing (IEEE iSAI-
NLP 2019), Chiang Mai, Thailand 
ระห้ว่ัางวัันทีำ� 30 ตุลาค์มี - 1 พื่ฤศจิำกายน
2562 ณ จำังห้วััดเช้ียงให้มี่
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 314-319

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ

27 The Smart Shopping Basket Based on IoT 
Applications

ผศ.ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ 10th International Conference on
Software Engineering and Service
Science (IEEE ICSESS 2019) 
ระห้ว่ัาง วัันทีำ� 18-20 ตุลาค์มี 2562 
ณ Beijing ประเทำศจำีน
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 714-717

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ

28 The Collaborative Identification of 
Design Flaws in Software Systems

ผศ.ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ และ
นางสาวัพื่ัช้ราพื่รรณ ทำองค์ำา

10th International Conference on
Software Engineering and Service
Science (IEEE ICSESS 2019) 
ระห้ว่ัาง วัันทีำ� 18-20 ตุลาค์มี 2562 
ณ Beijing ประเทำศจำีน 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 718-721

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ

29 The Methodology for Diabetes 
Complications Prediction Model

ผศ.ดร.กฤติกา กันทำวังค์์,
น.ส.สุพื่รรณ์ ทำองเพื่ช้ร, 
ดร.ภาณุ พื่รห้มีมีาลี,
น.ส.นภา ราช้ตา และ
ผศ.ดร.ศกยภพื่ ประเวัทำจำิตร์ 

The 5th International Conference on
Digital Arts, Media and Technology
and 3nd ECTI Northern Section
Conferenceon Electrical, Electronics,
Computer and Telecommunications
Engineering ในระห้ว่ัาง วัันทีำ� 11-14
มีีนาค์มี 2563 ณ พัื่ทำยา จัำงห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 110-113

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ

30 Supermarket Shopping System using RFID as 
the IoT Application

ผศ.ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ The 5th International Conference on
Digital Arts, Media and Technology
and 3nd ECTI Northern Section
Conferenceon Electrical, Electronics,
Computer and Telecommunications
Engineering ในระห้ว่ัาง วัันทีำ� 11-14
มีีนาค์มี 2563 ณ พัื่ทำยา จัำงห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 83-86

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ

31 Schedule Travel Planning System for Phayao 
Information Recommendation

ผศ.ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ The 5th International Conference on
Digital Arts, Media and Technology
and 3nd ECTI Northern Section
Conferenceon Electrical, Electronics,
Computer and Telecommunications
Engineering ในระห้ว่ัาง วัันทีำ� 11-14
มีีนาค์มี 2563 ณ พัื่ทำยา จัำงห้วััดช้ลบุรี
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 118-122

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ
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ปัระเภท
การปัระชุุม
วิิชุาการ

32 Convolutional Neural Network and Data 
Augmentation for Behavioral-Based Biometric 
User Identification

ผศ.ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ICT FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN CONCURRENT
WITH ICT AWARDS THE
EXCELLENCIA ระห้วั่างวัันทำี�
23-24 กรกฎาค์มี 2563
ณ เมี่อง PANAJI ประเทำศอินเดีย
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 753-761

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

33 ส่�อการเรียนรู้อินเตอร์แอค์ทำีฟ รายวัิช้าภาษา
อังกฤษ เร่�อง Pronoun ระดับช้ั�นมีัธยมีศ้กษา
ปีทำี� 1 โรงเรียน แมี่ลาวัวัิทำยาค์มี อำาเภอแมี่ลาวั 
จำังห้วััดเช้ียงราย 
Interactive Learning Media, English Subject, 
Pronoun in Matthayom 1,
Mae Lao Witthayakhom School, Mae Lao 
District, Chiang Rai Province

นายจำิรวััฒน์ สุขึ้แก้วั การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
พื่ะเยาวัิจำัย ค์รั�งทำี� 9 
ในระห้วั่างวัันทำี� 23-24 มีกราค์มี 
2563 ณ ห้อประชุ้มีพื่ญางำาเมี่อง 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 1438-1443

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

34 การพื่ัฒนาส่�อวัิดีทำัศน์เพื่่�อการอนุรักษ์
กวั�านพื่ะเยาสำาห้รับเยาวัช้น 
Audio-Visual Media Development to Conserve 
the Kwan Phayao for Youth

นายนค์เรศ ช้ัยแก้วั และ
ผศ.ดร.นค์รินทำร์ ช้ัยแก้วั

การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
พื่ะเยาวัิจำัย ค์รั�งทำี� 9 
ในระห้วั่างวัันทำี� 23-24 มีกราค์มี 
2563 ณ ห้อประชุ้มีพื่ญางำาเมี่อง 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 153-161 

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

35 การพัื่ฒนาระบบบริห้ารงานเพ่ื่�อบูรณาการพัื่นธกิจำ
ด้วัยระบบฐานขึ้้อมีูลและระบบประกันค์ุณภาพื่
การศ้กษา กรณีศ้กษา มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
Development of Integrated System with Database 
System and Quality Assurance System: Case 
Study in University of Phayao

โกลัญญา ตายะ การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
พื่ะเยาวัิจำัย ค์รั�งทำี� 9 
ในระห้วั่างวัันทำี� 23-24 มีกราค์มี 
2563 ณ ห้อประชุ้มีพื่ญางำาเมี่อง 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 211-217 

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

36 การพื่ัฒนาเอกสารประกอบการสอน
รายวัิช้าระบบสารสนเทำศภูมีิศาสตร์ 
The Development of Teaching Publication 
on the Subject of Geographic Information 
Systems

ประนอมี เค์ร่อวััลย์ และ 
ผศ.ดร.นค์รินทำร์ ช้ัยแก้วั

การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
พื่ะเยาวัิจำัย ค์รั�งทำี� 9 
ในระห้วั่างวัันทำี� 23-24 มีกราค์มี 
2563 ณ ห้อประชุ้มีพื่ญางำาเมี่อง 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 1466-1471 

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

37 ระบบเพื่่�อการบริห้ารจำัดการในการโปรโมีทำ
และสั�งซ่�อสินค์้า : กรณีศ้กษาร้าน Coffee Mugs 
System for Management of Promotion and 
Purchase of Products : Case Study of Coffee 
Mugs shop

นายย่นยง กันทำะเนตร การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
พื่ะเยาวัิจำัย ค์รั�งทำี� 9 
ในระห้วั่างวัันทำี� 23-24 มีกราค์มี 
2563 ณ ห้อประชุ้มีพื่ญางำาเมี่อง 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 1591-1600 

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ
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ปัระเภท
การปัระชุุม
วิิชุาการ

38 ระบบสารสนเทำศเพื่่�อการบริห้ารจำัดการ
ฐานขึ้้อมีูลการวัินิจำฉัยโรค์เบ่�องต้น 
Database Management of Common Health 
Screening Test

นายย่นยง กันทำะเนตร, 
น.ส.พืุ่ทำธช้าด สัตยาศัย และ 
นายเช้าวัน์ ปอแก้วั

การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
พื่ะเยาวัิจำัย ค์รั�งทำี� 9 
ในระห้วั่างวัันทำี� 23-24 มีกราค์มี 
2563 ณ ห้อประชุ้มีพื่ญางำาเมี่อง 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 1620-1629

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

39 ระบบจำำาแนกบุค์ค์ลเพื่่�อการพื่ัฒนา
สมีาร์ทำโฮิมีโดยใช้้วัิธีการเรียนรู้ขึ้องเค์ร่�อง 
The Person Classification for Smart Home
Development Using Machine Learning Methods

ดร.เสถุียร ห้ันตา การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
พื่ะเยาวัิจำัย ค์รั�งทำี� 9 
ในระห้วั่างวัันทำี� 23-24 มีกราค์มี 
2563 ณ ห้อประชุ้มีพื่ญางำาเมี่อง 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 1630-1637

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

40 การประยุกต์ใช้้ระบบสารสนเทำศภูมีิศาสตร์
เพื่่�อการจำัดการขึ้ยะติดเช้่�อในจำังห้วััดพื่ะเยา 
Application of GIS for Infectious Waste
Management in Phayao Province

ผศ.ดร.วัิภพื่ แพื่งวัังทำอง การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ 
พื่ะเยาวัิจำัย ค์รั�งทำี� 9 
ในระห้วั่างวัันทำี� 23-24 มีกราค์มี 
2563 ณ ห้อประชุ้มีพื่ญางำาเมี่อง 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 1638-1648 

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

41 The End-user Satisfaction and Participation in 
the Transformation of a Medium-sized Building 
into the Energy-smart Building

ผศ.ดร.ธนา อุดมีศรีไพื่บูลย์ 3 National and International
Conference on Business,
Informatics, and Management 
ระห้ว่ัางวัันทีำ� 16-18 กันยายน 2563 
ในรูปแบบออนไลน์ 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 35-44

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ

42 การค์าดการณ์การใช้้น�ำาประปาส่วันภูมีิภาค์
โดยใช้้แบบจำำาลอง CA-MARKOV กรณีศ้กษา
จำังห้วััดนค์รสวัรรค์์ 
Forecasting of Provincial Water Supply Usage 
by using CA-MARKOV Model, Case Study of 
Nakhon Sawan Province

ผศ.ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น การประชุ้มีวัิช้าการ “ทำรัพื่ยากร
ธรรมีช้าติ สารสนเทำศภูมีิศาสตร์ 
และสิ�งแวัดล้อมี ค์รั�งทำี� 4” ระห้วั่าง
วัันทำี� 12-13 ธันวัาค์มี 2562
ณ มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 134-142

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

43 การประยุกต์ระบบสารสนเทำศภูมีิศาสตร์เพื่่�อการ
กำาห้นดเส้นทำางเดินรถุจำัดเก็บขึ้ยะมีูลฝ่อย ในเขึ้ต
เทำศบาลตำาบลแมี่กา อำาเภอเมี่อง จำังห้วััดพื่ะเยา 
Application of Geographic Information System 
for Solid Waste Collection Routing in Maeka 
Subdistrict Municipality, Phayao Province

ผศ.ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น การประชุ้มีวัิช้าการ “ทำรัพื่ยากร
ธรรมีช้าติ สารสนเทำศภูมีิศาสตร์ 
และสิ�งแวัดล้อมี ค์รั�งทำี� 4” ระห้วั่าง
วัันทำี� 12-13 ธันวัาค์มี 2562
ณ มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 152-163

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

44 การประมีาณค์่าอุณห้ภูมีิพื่่�นผิวัเพื่่�อจำำาแนก
การขึ้ยายตัวัขึ้องเมี่อง กรณีศ้กษา อำาเภอเมี่อง
เช้ียงให้มี่และช้านเมี่อง 
Land Surface Temperature Estimation for 
Classifying Urban Expansion: A Case Study of 
Mueang ChiangMai District and Suburbs

ผศ.ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น การประชุ้มีวัิช้าการ “ทำรัพื่ยากร
ธรรมีช้าติ สารสนเทำศภูมีิศาสตร์ 
และสิ�งแวัดล้อมี ค์รั�งทำี� 4” ระห้วั่าง
วัันทำี� 12-13 ธันวัาค์มี 2562
ณ มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 275-282

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ
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ปัระเภท
การปัระชุุม
วิิชุาการ

45 การจำำาแนกพื่่�นทำี�สีเขึ้ียวัในเขึ้ตเมี่อง ด้วัยวัิธีการ
ซัพื่พื่อร์ตเวักเตอร์แมีทำช้ีน 
Urban green space classification using
Support Vector Machine technique

ผศ.ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น การประชุ้มีวัิช้าการ “ทำรัพื่ยากร
ธรรมีช้าติ สารสนเทำศภูมีิศาสตร์ 
และสิ�งแวัดล้อมี ค์รั�งทำี� 4” ระห้วั่าง
วัันทำี� 12-13 ธันวัาค์มี 2562
ณ มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 334-344

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

46 การพื่ัฒนาโมีเดลการพื่ยากรณ์ผลสัมีฤทำธิ�
ทำางการเรียน ห้ลักสูตรบริห้ารธุรกิจำบัณฑิิต 
สาขึ้าวัิช้าค์อมีพื่ิวัเตอร์ธุรกิจำ 
ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
The Development of The Academic Achievement 
Model in Bachelor of Business Administration 
(Business Computer) at University of Phayao

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ
“นเรศวัรวัิจำัยและนวััตกรรมี”
ค์รั�งทำี� 15 ในวัันทำี� 13 พื่ฤศจำิกายน 
2562 ณ มีห้าวัิทำยาลัยนเรศวัร
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 196-204

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

47 การพื่ัฒนาโมีเดลการพื่ยากรณ์เพื่่�อแนะนำา
สถุานทำี�ทำ่องเทำี�ยวั สำาห้รับนักเดินทำางอิสระ 
The Development of Predictive Models for 
Backpackers’ Style

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ
“นเรศวัรวัิจำัยและนวััตกรรมี”
ค์รั�งทำี� 15 ในวัันทำี� 13 พื่ฤศจำิกายน 
2562 ณ มีห้าวัิทำยาลัยนเรศวัร 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 205-212

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

48 ระบบสารสนเทำศการใช้้งาน เค์ร่อขึ้่ายไร้สาย 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
A Wireless Network Traffic Information System 
of University of Phayao

ผศ.ดร.ศกยภพื่ ประเวัทำจิำตร์ การประชุ้มีวัิช้าการระดับช้าติ
“นเรศวัรวัิจำัยและนวััตกรรมี”
ค์รั�งทำี� 15 ในวัันทำี� 13 พื่ฤศจำิกายน 
2562 ณ มีห้าวัิทำยาลัยนเรศวัร
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 351-360

การประชุ้มี
วัิช้าการ
ระดับช้าติ

49 Privacy Preservation for Continuous
Decremental Data Publishing

นายณัฐพื่ล ห้าญสมีุทำร ICIPCN 2020: Image Processing 
and Capsule Networks
ในวัันทำี� 24 กรกฎาค์มี 2563 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ 233-243

การประชุ้มี
วัิช้าการระดับ
นานาช้าติ
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ลัำาด้ับ
ที� ชุ่�อผลังาน (ไทย) เจิ้าข้องผลังาน ชุ่�อวิารสาร rank-

scopus

ปัระเภท
การตี
พิมพ์

1 Information Technology Educational 
Programs Situation in Disruptive
Technology Era

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั International Journal of Advanced Science 
and Technology 
ปีทีำ� 29 ฉบับทีำ� 5 (พื่ฤษภาค์มี 2563) 
เลขึ้ ISSN  Online : 2207-6360 
              Print : 2005-4238 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 4960-4984

ฐานขึ้้อมีูล
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 4 (Q4)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

2 การห้าค์วัามีสัมีพื่ันธ์ระห้วั่างปัจำจำัย
ทำางกายภาพื่กับการใช้้ประโยช้น์ทำี�ดิน
เพื่่�อค์าดการณ์การใช้้ประโยช้น์ทำี�ดิน
ในอนาค์ต 
Relationship Between Physical 
Factors and Land Use for the Future 
Land Use Prediction

ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น Journal of Architectural/Planning Research 
and Studies (JARS) 
ปีทีำ� 17 ฉบับทีำ� 2 (กรกฎาค์มี - ธันวัาค์มี 2563) 
เลขึ้ ISSN  Print : 1905-2022 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 79-92

ฐานขึ้้อมีูล 
TCI กลุ่มี 1
/ACI

วัารสาร
ระดับช้าติ

3 The utility of DNA barcoding for the 
species identification of larval fish in 
the lower ing river, Thailand

ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น Turkish Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences 
ปีทำี� 20 ฉบับทำี� 9 (มีิถุุนายน 2563) 
เลขึ้ ISSN   Print : 1303-2712 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 671-679

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 3 (Q3)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

4 การค์าดการณ์ปริมีาณการใช้้ไฟฟ้า
ภาค์เห้น่อตอนบนขึ้องประเทำศไทำย 
The Electricity Consumption Forecast 
in Upper Northern of Thailand

ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น วัารสารวัิทำยาศาสตร์บูรพื่า 
ปีทีำ� 25 ฉบับทีำ� 1 (มีกราค์มี - เมีษายน 2563) 
เลขึ้ ISSN   Print : 2351-0781 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 76-89

ฐานขึ้้อมีูล 
TCI กลุ่มี 1
/ACI

วัารสาร
ระดับช้าติ

5 Institution recommendation using 
relationship optimisation between 
program and student context

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั International Journal of Higher Education 
and Sustainability 
ปีทำี� 2 ฉบับทำี� 4 (ตุลาค์มี 2562) 
เลขึ้ ISSN  Online : 2056-4031 
              Print : 2056-4023 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 279-302

ไมี่มีี
ฐานขึ้้อมีูล

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

6 The New Methodology for Long-Haul 
Time Dependent Vehicular Network

ผศ.ดร.กฤติกา กันทำวังค์์ Wireless Personal Communications 
ปีทำี� 111  (ตุลาค์มี 2562) 
เลขึ้ ISSN  Online : 1572-834X 
              Print : 0929-6212 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 753-761

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 3 (Q3)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

ผลงานการตีพิมพ์งานวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2563
ประเภทวารสาร

รายงานประจำาปี 2563
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ลัำาด้ับ
ที� ชุ่�อผลังาน (ไทย) เจิ้าข้องผลังาน ชุ่�อวิารสาร rank-

scopus

ปัระเภท
การตี
พิมพ์

7 การวัิเค์ราะห้์พื่่�นทำี�เสี�ยงเกิดจำุดค์วัามีร้อน
อำาเภอเมี่องพื่ะเยา จำังห้วััดพื่ะเยา

ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น วัารสารวัิทำยาศาสตร์บูรพื่า 
ปีทำี� 25 ฉบับทำี� 1 (มีกราค์มี - เมีษายน 2562) 
เลขึ้ ISSN   Print : 2351-0781 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 64-75

ฐานขึ้้อมีูล 
TCI กลุ่มี 1

วัารสาร
ระดับช้าติ

8 Student Perceptions and Student
Performance through Active Learning in 
Enterprise Resource Planning Course

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั International Journal of Advanced Science 
and Technology 
ปีทำี� 29 ฉบับทำี� 5 (เมีษายน 2563) 
เลขึ้ ISSN  Online : 2207-6360 
              Print : 2005-4238 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 9620-9640

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 4 (Q4)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

9 Educational Program Recommendation 
System for High School Student in 
Thailand Rural Cities

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั International Journal of Talent
Development and Excellence 
ปีทีำ� 12 ฉบับทีำ� 2s ( เมีษายน 2562) 
เลขึ้ ISSN   Print : 1869-0459 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 2378-2395

ไมี่มีี
ฐานขึ้้อมีูล

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

10 A WebGIS Base Information System
for Monitoring Wildfire Using Suomi-
NPP (VIIRS) Satellite in Phare Province, 
Thailand

ผศ.ดร.ไพื่ศาล จำี�ฟู Naresuan University Journal: Science and 
Technology (NUJST) 
ปีทีำ� 28 ฉบับทีำ� 2 (เมีษายน - มิีถุุนายน 2563) 
เลขึ้ ISSN   Print : 0858-7418 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 62-71

ฐานขึ้้อมีูล 
TCI กลุ่มี 1
/ACI

วัารสาร
ระดับช้าติ

11 การประเมีินประสิทำธิภาพื่เอกสาร
ประกอบการสอนรายวัิช้าการระบบ
สารสนเทำศภูมิีศาสตร์ มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา 
The Efficiency Evaluation of the 
Teaching Publication on the Subject 
of Geographic Information Systems, 
University of Phayao

ประนอมี เค์ร่อวััลย์ และ 
ผศ.ดร.นค์รินทำร์ ช้ัยแก้วั

วัารสารการพื่ัฒนางานประจำำาสู่งานวัิจำัย 
ปีทำี� 7 ฉบับทำี� 1 (มีกราค์มี - มีิถุุนายน 2563) 
เลขึ้ ISSN   Print : 2392-5671 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 43-47

ฐานขึ้้อมีูล 
TCI กลุ่มี 2

วัารสาร
ระดับช้าติ

12 Dimensions of Public Open Space 
Uses in Muang Phayao Municipality, 
Phayao, Thailand

ผศ.ดร.บุญศิริ สุขึ้พื่ร้อมีสรรพ์ื่ International Journal of Geoinformatics 
ปีทำี� 16 ฉบับทำี� 1 (มีกราค์มี - มีีนาค์มี 2563) 
เลขึ้ ISSN   Print : 1686-6576 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 71-83

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 3 (Q3)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

13 An Enhanced ABC Algorithm to 
Solve the Vehicle Routing with Time 
Windows

ผศ.ดร.กฤติกา กันทำวังค์์ และ
ผศ.ดร.ศกยภพื่ ประเวัทำจิำตร์

ECTI Transactions on Computer, and 
Information Technology 
ปีทีำ� 14 ฉบับทีำ� 1 พื่ฤษภาค์มี 2563) 
เลขึ้ ISSN   Print : 2286-9131 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 46-52

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 4 (Q4)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

14 การห้าค์วัามีสัมีพื่ันธ์ระห้วั่างปัจำจำัย
ทำางกายภาพื่กับการใช้้ประโยช้น์ทำี�ดิน
เพื่่�อค์าดการณ์การใช้้ประโยช้น์ทำี�ดิน
ในอนาค์ต 
Relationship Between Physical 
Factors and Land Use for the Future 
Land Use Prediction

ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น Journal of Architectural/Planning Research 
and Studies (JARS) 
ปีทีำ� 17 ฉบับทีำ� 2 (กรกฎาค์มี - ธันวัาค์มี 2563) 
เลขึ้ ISSN   1905-2022 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 79-92

ฐานขึ้้อมีูล 
TCI กลุ่มี 1
/ACI

วัารสาร
ระดับช้าติ

59



ลัำาด้ับ
ที� ชุ่�อผลังาน (ไทย) เจิ้าข้องผลังาน ชุ่�อวิารสาร rank-

scopus

ปัระเภท
การตี
พิมพ์

15 Fuzzy Near Compactness Based 
Personalized Recommendation for 
Preventing Patients with Type 2
Diabetes Mellitus and Hypertension 
from Cardiovascular Complication

น.ส.นภา ราช้ตา Wireless Personal Communications 
ปีทำี� 115 ฉบับทำี� 4 (มีิถุุนายน 2563) 
เลขึ้ ISSN   Print : 0929-6212 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 3073-3097

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 3 (Q3)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

16 Analysis dropout situation of business 
computer students at University of 
Phayao

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั Advances in Intelligent Systems and 
Computing 
ปีทำี� 1134  (มีีนาค์มี 2563) 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 419-432

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 3 (Q3)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

17 Information technology educational
programs situation in disruptive 
technology era: Learning strategies for 
lifelong learning

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั International Journal of Advanced Science 
and Technology 
ปีทำี� 29 ฉบับทำี� 5 (เมีษายน 2563) 
เลขึ้ ISSN   2207-6360, 2005-4238 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 4960-4984

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 4 (Q4)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

18 Clustering of Mindset towards 
Self-Regulated Learning of 
Undergraduate Students at 
University of Phayao

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั Advances in Science, Technology and 
Engineering Systems 
ปีทำี� 5 ฉบับทำี� 4 (สิงห้าค์มี 2563) 
เลขึ้ ISSN   2415-6698 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 676-685

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 3 (Q3)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

19 Mentoring Model in an Active 
Learning Culture for Undergraduate 
Projects

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั Advances in Science, Technology and 
Engineering Systems 
ปีทำี� 5 ฉบับทำี� 4 (สิงห้าค์มี 2563) 
เลขึ้ ISSN   2415-6698 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 805-815

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 3 (Q3)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

20 Enhanced Hand-Oriented Activity 
Recognition Based on Smartwatch 
Sensor Data Using LSTMs

ผศ.ดร.สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ Symmetry 
ปีทำี� 12 ฉบับทำี� 9 (กันยายน 2563) 
เลขึ้ ISSN   2073-8994 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 1-19

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์ทำี� 
2 (Q2)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

21 การพื่ัฒนาระบบบริห้ารจำัดการงานวัิจำัย
งบประมีาณแผ่นดิน มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
THE DEVELOPMENT OF 
GOVERNMENT BUDGET GRANT 
RESEARCH MANAGEMENT
SYSTEM, UNIVERSITY OF PHAYAO

ผศ.ดร.นค์รินทำร์ ช้ัยแก้วั วัารสารบัณฑิิตศ้กษาปริทำรรศน์ มีห้าวัิทำยาลัย
มีห้าจำุฬาลงกรณราช้วัิทำยาลัย 
ปีทำี� 6 ฉบับทำี� 2 (กรกฎาค์มี - ธันวัาค์มี 2563) 
เลขึ้ ISSN   2408-2457 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 1-17

ฐานขึ้้อมีูล 
TCI กลุ่มี 2

วัารสาร
ระดับช้าติ

22 Prediction Model of Student
Achievement in Business Computer 
Disciplines

ดร.ปรัช้ญา นวันแก้วั International Journal of Emerging
Technologies in Learning (iJET) 
ปีทำี� 15 ฉบับทำี� 20 (กันยายน 2563) 
เลขึ้ ISSN   1863-0383 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 160-181

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์
ทำี� 2 (Q2)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ

รายงานประจำาปี 2563
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ลัำาด้ับ
ที� ชุ่�อผลังาน (ไทย) เจิ้าข้องผลังาน ชุ่�อวิารสาร rank-

scopus

ปัระเภท
การตี
พิมพ์

23 การวัิเค์ราะห้์แบบห้ลายกฎเกณฑิ์ด้วัย
ภูมีิสารสนเทำศสำาห้รับพื่่�นทำี�เห้มีาะสมี
ในการเพื่าะเลี�ยงสัตวั์น�ำา กรณีศ้กษา 
พื่่�นทำี�รอบกวั�านพื่ะเยา จำังห้วััดพื่ะเยา 
GIS Based Multi-Criteria Analysis for 
Site Selection Analysis of Aquaculture 
Case Study of Around Kwan Phayao, 
Phayao Province

ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น วัารสารวิัช้าการเพ่ื่�อการพัื่ฒนานวััตกรรมีเชิ้งพ่ื่�นทีำ� 
ปีทำี� 1 ฉบับทำี� 1 (มีกราค์มี - เมีษายน 2563) 
เลขึ้ ISSN    Print 2730-1478  
               Online 2730-1494  
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 43-56

ไมี่มีี
ฐานขึ้้อมีูล

วัารสาร
ระดับช้าติ

24 แนวัทำางพื่ัฒนาการทำ่องเทำี�ยวัในชุ้มีช้น
บ้านร่องปอ อำาเภอภูกามียาวั จำังห้วััด
พื่ะเยา 
The Guidelines of Tourism Development 
in Rong-por Community,Phukamyao 
District, Phayao Province

ผศ.ดร.รังสรรค์์ เกตุอ�อต, 
น.ส.สุดารัตน์ อาจำห้าญ 
และ นายพิื่พัื่ฒน์พื่งษ์ แซ่พู่ื่

วัารสารพิื่กุล ค์ณะมีนุษยศาสตร์และสังค์มีศาสตร์
มีห้าวัิทำยาลัยราช้ภัฏิกำาแพื่งเพื่ช้ร 
ปีทีำ� 18 ฉบับทีำ� 1 (มีกราค์มี - มิีถุุนายน 2563) 
เลขึ้ ISSN    0858-527x 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 239-251

ฐานขึ้้อมีูล 
TCI กลุ่มี 2

วัารสาร
ระดับช้าติ

25 The End-user Satisfaction and 
Participation in the Transformation 
of a Medium-sized Building into the 
Energy-smart Building

ผศ.ดร.ธนา อุดมีศรีไพื่บูลย์ Test Engineering and Management 
ปีทำี� 83  ( มีิถุุนายน 2563) 
เลขึ้ ISSN    0193-4120 
ห้น้าทำี�ตีพื่ิมีพื่์ : 30375-30382

ฐานขึ้้อมีูล 
ค์วัอลไทำล์ทำี� 
3 (Q3)

วัารสาร
ระดับ
นานาช้าติ
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เปิดการแข่งขัน TESA TOP GUN RALLY ครั�งที� 14
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝัึงตัวไทย 
เปิดการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝึังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั�งที� 14 
ซึ�งจัดขึ�นระหว่างวันที� 5 – 11 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมี่�อวัันทำี� 6 มีกราค์มี 2563 ณ ห้้องประชุ้มีเมี่องพื่ะเยา อาค์ารเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ได้มีีการเปิดการแขึ้่งขึ้ันประช้ันทำักษะทำางด้านระบบสมีองกลฝ่ังตัวั ช้ิงแช้มีป์ประเทำศไทำย 
ค์รั�งทีำ� 14 ซ้�งการจัำดงานดังกล่าวัเป็นค์วัามีร่วัมีม่ีอระห้ว่ัางมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา โดยค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและ
การส่�อสาร ร่วัมีกับสมีาค์มีสมีองกลฝั่งตัวัไทำย บริษัทำ กสทำ โทำรค์มีนาค์มี จำำากัด (มีห้าช้น) และ สำานักงานนวััตกรรมี
แห้่งช้าติ (NIA) ระห้วั่างวัันทำี� 5 - 11 มีกราค์มี 2563 โดยได้รับเกียรติจำากดร.วััช้ระ ฉัตรวัิริยะ นายกสมีาค์มี 
สมีองกลฝั่งตัวัไทำย เป็นผู้กล่าวัถุ้งค์วัามีเป็นมีาขึ้องโค์รงการ จำากนั�น ดร.วัรกต วิัจัำกขึ้ณ์สังสิทำธิ� รองกรรมีการผู้จัำดการให้ญ่ 
สายธุรกิจำ NGDC บมีจำ. กสทำ โทำรค์มีนาค์มี (CAT Telecom) เป็นผู้กล่าวัถุ้งค์วัามีร่วัมีม่ีอในโค์รงการ ในส่วันขึ้อง
มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยาซ้�งเป็นเจ้ำาภาพื่จัำดการแข่ึ้งขัึ้น ในค์รั�งนี� มีี ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดี 
ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา เป็นผู้กล่าวัรายงานวััตถุุประสงค์์การจำัดงาน 
จำากนั�น รองศาสตราจำารย์ ดร.สุภกร พื่งศบางโพื่ธิ� อธิการบดีมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา เป็นประธานกล่าวัให้้การต้อนรับ
ผู้เข้ึ้าร่วัมีงานและกล่าวัเปิดงานฯ 
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สำาห้รับโจำทำย์การแขึ้่งขึ้ัน TESA Top Gun Rally ค์รั�งทำี� 14 ในปีนี� ค์่อ “ระบบติดตามีเฝ่้าระวัังและจำัดการ 
สุขึ้ภาวัะแก่ผู้สูงวััยและประช้าช้นทำั�วัไป” (Health Monitoring and Management Systems for Elderly and All 
Kinds of People) จำะเป็นการพื่ัฒนาต้นแบบระบบสมีองกลฝ่ังตัวั ผนวักกับเทำค์โนโลยีดิจำิทำัล ในรูปแบบขึ้อง
อุปกรณ์ติดตัวับุค์ค์ล ทำี�จำะส่งขึ้้อมีูล สถุานการณ์ทำี�สำาค์ัญไปยังเจำ้าห้น้าทำี�ผู ้ดูแล โดยใช้้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ 
ส่งสัญญาณทีำ�อยู่ในตัวัเค์ร่�อง ส่งข้ึ้อมูีลไปยังเกตเวัย์ทีำ�อยู่ใกล้เคี์ยงก่อนส่งไปยังเซิร์ฟเวัอร์ และแจ้ำงไปยังเจ้ำาห้น้าทีำ� 
ผู้ดูแลผ่านทำางเว็ับไซต์ซ้�งเป็นโจำทำย์ประยุกต์ในการนำาเทำค์โนโลยีมีาช่้วัยในการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบจำำาลอง
เห้ม่ีอน Smart Senior Complex ทีำ�มีีอุปกรณ์ติดตัวัผู้สูงอายุสำาห้รับเฝ้่าติดตามีสุขึ้ภาพื่ร่างกาย และระวัังอุบัติเห้ตุ 
ทีำ�จำะเกิดข้ึ้�น พื่ร้อมีทัำ�งสามีารถุแจ้ำงเต่อนไปยังผู้ดูแลล่วังห้น้าห้ร่อทัำนท่ำวังทีำ อีกทัำ�งมีีการแจ้ำงเต่อนข้ึ้อมูีลการทำำานาย
สภาพื่แวัดล้อมีจำากส่วันกลางทำี �จำะมีีผลกระทำบต่อสุขึ้ภาพื่ขึ้องผู ้สูงอายุ เช้่น กระแสลมี ห้มีอกค์วััน ทำี �มีีผล 
ต่อสุขึ้ภาพื่ขึ้องผู้สูงอายุโดยตรงในแต่ละพ่ื่�นทีำ� 

ซ้�งมีีนิสิตนักศ้กษาจำากมีห้าวิัทำยาลัยทัำ�วัประเทำศ กว่ัา 20 มีห้าวิัทำยาลัย เข้ึ้าร่วัมีการแข่ึ้งขัึ้นทัำ�งสิ�น 37 ทีำมี 
รวัมี 183 ค์น และมีีค์ณาจำารย์ ผู้ทำรงค์ุณวัุฒิ ผู้ประกอบการทำั�งภาค์รัฐและภาค์อุตสาห้กรรมีให้้ค์วัามีสนใจำ 
เข้ึ้าร่วัมีงานในค์รั�งนี�เป็นจำำานวันมีาก

รายงานประจำาปี 2563
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GIS Day 2019
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร จัดโครงการ
บริการวิชาการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่เยาวชนท้องถิ�น ปีที� 2 หร่อ GIS Day 2019 
ถ่ายทอดความรู ้ แก่เยาวชนในท้องถิ �นให้เห็นถึงความก้าวหน้าวิทยาการด้านเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ

  สาขึ้าวัิช้าภูมีิสารสนเทำศศาสตร์ ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร จำัดโค์รงการบริการวัิช้าการ 
เทำค์โนโลยีภูมิีสารสนเทำศสู่เยาวัช้นท้ำองถิุ�น ปีทีำ� 2 ห้ร่อ GIS Day 2019 ทำางด้าน ดร.นิติ เอี�ยมีช่้�น ประธานห้ลักสูตร
ภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ เผยว่ัา โค์รงการดังกล่าวัจัำดข้ึ้�นเพ่ื่�อส่งเสริมีให้้บุค์ลากรเผยแพื่ร่องค์์ค์วัามีรู้สู่ชุ้มีช้น ถุ่ายทำอด
ค์วัามีรู้แก่เยาวัช้นในทำ้องถุิ�นให้้เห้็นถุ้งค์วัามีก้าวัห้น้า และประโยช้น์ขึ้องวัิทำยาการด้านเทำค์โนโลยีภูมีิสารสนเทำศ 
ทีำ�มีีต่อชุ้มีช้นและสังค์มี และเพ่ื่�อประช้าสัมีพัื่นธ์ให้้นักเรียนระดับมัีธยมีศ้กษาตอนปลายได้เข้ึ้าใจำในการเรียนการสอน 
ขึ้องสาขึ้าวัิช้าภูมีิสารสนเทำศศาสตร์ ซ้�งจำะมีีผลต่อการตัดสินใจำสมีัค์รเขึ้้าศ้กษาต่อในสาขึ้าวิัช้าในอนาค์ต 

โดยภายในโค์รงการมีีการประกวัดภาพื่วัาดผ่านส่�อโปสเตอร์และอินเตอร์เน็ต กิจำกรรมีอบรมีให้้ค์วัามีรู ้
ด้านภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ และมีีเวัทีำสำาห้รับดำาเนินการแข่ึ้งขัึ้นตอบปัญห้าภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ อีกทัำ�งยังมีีกิจำกรรมี 
อบรมีให้้ค์วัามีรู้ด้านภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ ซ้�งมีีค์รูและนักเรียนทีำ�สนใจำจำากโรงเรียนมัีธยมีศ้กษาในเขึ้ตจัำงห้วััดพื่ะเยา
เป็นผู้เข้ึ้าร่วัมีโค์รงการ จำำานวันกว่ัา 150 ค์น
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มอบธง TESA TOP GUN RALLY ให้เจ้าภาพปีต่อไป
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบธงการแข่งขันประชันทักษะ 
ทางด้านระบบสมองกลฝัึงตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ให้กับมหาวิทยาลัยสยาม ซึ�งจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชันฯ ในครั�งต่อไป

เมี่�อวัันทำี� 11 มีกราค์มี 2563 ณ ห้้องประชุ้มีเมี่องพื่ะเยา อาค์ารเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา มีีพิื่ธีปิดการแข่ึ้งขัึ้นประชั้นทัำกษะทำางด้านระบบสมีองกลฝั่งตัวั ชิ้งแช้มีป์ประเทำศไทำย ค์รั�งทีำ� 14 
ซ้�งในปีนี�มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา โดยค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร เป็นเจ้ำาภาพื่จัำดการประชั้นทัำกษะ ฯ 
โดยจัำดข้ึ้�นระห้ว่ัางวัันทีำ� 5 - 11 มีกราค์มี 2563 ทำางด้านค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา 
ทำำาการมีอบธง TESA TOP GUN RALLY ให้้กับอาจำารย์ตะวััน ภูรัต ผู้แทำนจำากมีห้าวิัทำยาลัยสยามี ซ้�งจำะเป็นเจ้ำาภาพื่ 
จัำดการประชั้นทัำกษะ ฯ ในค์รั�งต่อไป  

นอกจำากนี�ยังมีีการประกาศผลการประชั้นทัำกษะ และ รางวััล Top score ซ้�งผลรางวััล มีีดังนี� รางวััลช้นะเลิศ 
ได้แก่ ทีำมี ขิึ้ง ข่ึ้า ตะไค์ร้ ใบมีะกรูด จำากสถุาบันเทำค์โนโลยีพื่ระจำอมีเกล้าฯ ลาดกระบัง รางวััลรองช้นะเลิศอันดับ 1 
ได้แก่ ทำีมี ฉุนสมีุนไพื่ร จำากสถุาบันเทำค์โนโลยีพื่ระจำอมีเกล้าฯ ลาดกระบัง รางวััลรองช้นะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
ทำีมีชุ้มีนุมีปืนบน จำาก จำุฬาลงกรณ์มีห้าวัิทำยาลัย รางวััลรองช้นะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทำีมี type your Text 
จำาก สถุาบันเทำค์โนโลยีไทำย-ญี�ปุ่น  และรางวััล Hardware Programming ได้แก่ ทำีมีฉุนสมีุนไพื่ร จำากสถุาบัน
เทำค์โนโลยีพื่ระจำอมีเกล้าฯ ลาดกระบัง รางวััล Server Programming ได้แก่ ทำีมีชุ้มีนุมีปืนบน จำากจำุฬาลงกรณ์
มีห้าวิัทำยาลัย รางวััล Intelligent Monitoring Systems ได้แก่ ทีำมีขิึ้งข่ึ้า ตะใค์ร้ ใบมีะกรูด จำากสถุาบันเทำค์โนโลยี 
พื่ระจำอมีเกล้าฯ ลาดกระบัง รางวััล System Integration ได้แก่ ทีำมีขิึ้งข่ึ้า ตะใค์ร้า ใบมีะกรูด จำากสถุาบันเทำค์โนโลยี
พื่ระจำอมีเกล้าฯ ลาดกระบัง รางวััล Project Management ได้แก่ ทำีมี TheRimuru จำากมีห้าวัิทำลัยนเรศวัร 
และทีำมีชุ้มีนุมีปืนบน จำากจุำฬาลงกรณ์มีห้าวิัทำยาลัย และรางวััล Presentation ได้แก่ ทีำมีขิึ้งข่ึ้า ตะใค์ร้ ใบมีะกรูด 
จำากสถุาบันเทำค์โนโลยีพื่ระจำอมีเกล้าฯ ลาดกระบัง นอกจำากนี�ยังมีีรางวััล Friendship Award ได้แก่ ทีำมี SEE-IT 
2020 จำากมีห้าวิัทำยาลัยขึ้อนแก่น
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ชี �แจงรายละเอียดโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที � 2 พ่ �นที �
ตำาบลแม่นาเร่อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าชี�แจงรายละเอียดการจัดทำา
โครงการ อว. จ้างงาน ระยะที� 2 ในพ่�นที�องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่นาเร่อ เพ่�อสำารวจ 
การต้องการใช้นำ�าในพ่�นที�

เม่ี�อวัันทำี� 22 กรกฎาค์มี 2563 ณ ห้้องประชุ้มีองค์์การบริห้ารส่วันตำาบลแมี่นาเร่อ ค์ณะเทำค์โนโลยี
สารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ลงพ่ื่�นทีำ�องค์์การบริห้ารส่วันตำาบลแม่ีนาเร่อ เพ่ื่�อชี้�แจำงรายละเอียด 
โค์รงการจำ้างงานประช้าช้นทำี�ได้รับผลกระทำบจำากสถุานการณ์การระบาดขึ้องโรค์ติดเช้่ �อไวัรัสโค์โรน่า 2019 
(COVID–19) ระยะทำี� 2 ซ้�งจำะให้้ผู้ถุูกจำ้างงานลงพื่่�นทำี�สำารวัจำค์วัามีต้องการใช้้นำ�าภาค์การเกษตรในช้่วังห้น้าแล้ง 
ขึ้องเกษตรในจัำงห้วััดพื่ะเยาในพ่ื่�นทีำ�ตำาบลแม่ีนาเร่อ จัำงห้วััดพื่ะเยา

โดยมีี นายสมีบัติ สมีศักดิ� นายกองค์์การบริห้ารส่วันตำาบลแม่ีนาเร่อ เป็นผู้ให้้การต้อนรับและร่วัมีพูื่ดคุ์ย
กับผู้นำาทำ้องถุิ�น ผู้ให้ญ่บ้าน กำานัน และช้าวับ้านในพื่่�นทำี� ให้้ได้รับทำราบและให้้ค์วัามีร่วัมีมี่อในการให้้ขึ้้อมีูล 
กับเจำ้าห้น้าทำี�ทำี�จำะลงพื่่�นทำี�สำารวัจำขึ้้อมีูล เพื่่�อสำารวัจำค์วัามีต้องการใช้้นำ�าภาค์การเกษตรในช้่วังห้น้าแล้งขึ้องเกษตร 
ในจำังห้วััดพื่ะเยา จำากทำี�ได้รับผลกระทำบจำากการเปลี�ยนแปลงขึ้องภูมีิอากาศโลก และจำัดทำำาบัญช้ีนำ�าขึ้องเกษตรกร
ในพ่ื่�นทีำ� 

ซ้ �งโค์รงการจำ้างงานประช้าช้นทำี�ได้รับผลกระทำบจำากสถุานการณ์การระบาดขึ้องโรค์ติดเช้่ �อไวัรัส 
โค์โรน่า 2019 (COVID–19) ระยะทำี� 2 เป็นโค์รงการทำี� กระทำรวังการอุดมีศ้กษา วัิทำยาศาสตร์ วัิจำัยและนวััตกรรมี 
ได้ดำาเนินการ ตามีมีติค์ณะรัฐมีนตรี เมี่�อวัันทำี� 17 มีีนาค์มี 2563 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรองรับผู้ทำี�วั่างงาน 
จำากสถุานการณ์การระบาดขึ้องโรค์ติดเช่้�อไวัรัสโค์โรน่า 2019 (COVID–19) และเสริมีศักยภาพื่ให้้กับกำาลังแรงงาน
สมัียให้ม่ี และส่งเสริมีพัื่ฒนาทัำกษะการทำำางานในด้านต่าง ๆ ให้้แก่แรงงาน เช่้น การวิัเค์ราะห์้และแก้ปัญห้าชุ้มีช้น 
การพื่ัฒนานวััตกรรมีทำางสังค์มี การสำารวัจำและจำัดทำำาฐานขึ้้อมีูลทำรัพื่ยากรทำ้องถุิ�นเพื่่�อการพื่ัฒนาเศรษฐกิจำ 
และสิ�งแวัดล้อมีอย่างยั�งย่น 
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การสร้างสรรค์ผลงานรองรับ “CBT Aging Friend” 
และ Smart City
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการศึกษาและออกแบบ 
พ่�นที�การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที�ยว และเม่องศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพ่�อรองรับ 
“CBT Aging Friend” และพัฒนาชุมชนพ่�นที�ต้นแบบเม่องอัจฉิริยะ (Smart City) เพ่�อให้ทุกคน
เข้าถึงแหล่งท่องเที�ยว

เม่ี�อวัันทีำ� 7 สิงห้าค์มี 2563 ณ ห้้องประชุ้มีแกรนด์บอลรูมี โรงแรมีเทำวัราช้ จัำงห้วััดน่าน ค์ณะเทำค์โนโลยี
สารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา เข้ึ้าร่วัมีกิจำกรรมีอบรมีเชิ้งปฏิิบัติการ โค์รงการศ้กษาและออกแบบ
พ่ื่�นทีำ�การสร้างสรรค์์ผลงานในแห้ล่งท่ำองเทีำ�ยวั และเม่ีองศิลปะเชิ้งสร้างสรรค์์ เพ่ื่�อรองรับ “CBT Aging Friend” และ
พัื่ฒนาชุ้มีช้นพ่ื่�นทีำ�ต้นแบบเม่ีองอัจำฉริยะ (Smart City) เพ่ื่�อให้้ทุำกค์นเข้ึ้าถุ้งแห้ล่งท่ำองเทีำ�ยวั ซ้�งเป็นโค์รงการทีำ�จัำดข้ึ้�น
เพ่ื่�อศ้กษาและออกแบบพ่ื่�นทีำ�การสร้างสรรค์์ผลงานในแห้ล่งท่ำองเทีำ�ยวัและเม่ีองศิลปะเชิ้งสร้างสรรค์์เพ่ื่�อรองรับ 
“CBT Aging Friend” และพัื่ฒนาชุ้มีช้นพ่ื่�นทีำ�ต้นแบบเม่ีองอัจำฉริยะ (Smart City) เพ่ื่�อให้้ทุำกค์นเข้ึ้าถุ้งแห้ล่งท่ำองเทีำ�ยวั 
เพ่ื่�อพัื่ฒนาให้้แห้ล่งท่ำองเทีำ�ยวัในเขึ้ตพ่ื่�นทีำ�พิื่เศษเม่ีองเก่าน่าน ได้รับการพัื่ฒนาตามีเกณฑ์ิการพัื่ฒนาการท่ำองเทีำ�ยวั
อย่างยั�งย่นขึ้องสภาการท่ำองเทีำ�ยวัอย่างยั�งย่นโลก (GSTC) เพ่ื่�อพัื่ฒนาให้้พ่ื่�นทีำ�พิื่เศษเพ่ื่�อการท่ำองเทีำ�ยวัอย่างยั�งย่น
เมี่องเก่าน่านและจำังห้วััดน่าน ได้รับขึ้ับเค์ล่�อนเพื่่�อยกระดับเป็นเค์ร่อขึ้่ายเมี่องสร้างสรรค์์ขึ้อง UNESCO และ 
เพื่่�อพื่ัฒนาบุค์ลากรด้านการทำ่องเทำี�ยวัขึ้องชุ้มีช้นทำ้องถุิ�นเมี่องน่าน ได้รับการพื่ัฒนาให้้มีีขึ้ีดค์วัามีสามีารถุ 
ด้านการให้้บริการอย่างมีีคุ์ณภาพื่ ตามีมีาตรฐานสากลและเป็นทีำ�ประทัำบใจำขึ้องนักท่ำองเทีำ�ยวั 

โดยได้รับเกียรติจำากนายภิรมีย์ เทำพื่สุค์นธ์ ประธานสภาวััฒนธรรมีจัำงห้วััดน่าน เป็นประธานเปิดโค์รงการฯ 
จำากนั�นผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา 
เป็นวัิทำยากรพื่ิเศษและห้ัวัห้น้าโค์รงการ บรรยายในห้ัวัขึ้้อ “ศ้กษาและออกแบบพื่่�นทำี�การสร้างสรรค์์ผลงาน 
ในแห้ล่งท่ำองเทีำ�ยวั และเม่ีองศิลปะเชิ้งสร้างสรรค์์ เพ่ื่�อรองรับ “CBT Aging Friend” และพัื่ฒนาชุ้มีช้นพ่ื่�นทีำ�ต้นแบบ
เมี่องอัจำฉริยะ (Smart City) เพื่่�อให้้ทำุกค์นเขึ้้าถุ้งแห้ล่งทำ่องเทำี�ยวั” ซ้�งภายในกิจำกรรมีได้มีีการแบ่งกลุ่มีระดมี 
ค์วัามีคิ์ดเห็้น โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มีตามีชุ้มีช้นต่าง ๆ เพ่ื่�อให้้ภาคี์เค์ร่อข่ึ้ายทีำ�เข้ึ้าร่วัมีกิจำกรรมีได้ระดมีค์วัามีคิ์ดเห็้น 
ได้ตรงตามีวััตถุุประสงค์์ 

โดยในแต่ละกลุ่มีจำะมีีผู้เช้ี�ยวัช้าญด้านต่าง ๆ ประจำำาตามีกลุ่มีให้้ค์วัามีรู้และค์ำาแนะนำา ซ้�งทำางด้าน 
ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร.บวัรศักดิ� ศรีสังสิทำธิสันติ ผู้เชี้�ยวัช้าญด้าน ICT เป็นผู้เชี้�ยวัช้าญ ในกลุ่มีทีำ� 5 ชุ้มีช้นตำาบลดู่ใต้ 
จำากนั�นนำาเสนอและสรุปผลการระดมีค์วัามีค์ิดเห้็น ซ้�งภายในกิจำกรรมีมีีภาค์ีเค์ร่อขึ้่ายการพื่ัฒนาพื่่�นทำี�พื่ิเศษ 
เม่ีองเก่าน่านทุำกภาค์ส่วันเข้ึ้าร่วัมีในค์รั�งนี�
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ทำาแผนกลยุทธ์ของคณะ ประจำาปีงบประมาณ 2564-2570
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ �อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนา และ 
Workshop ระดมสมอง หัวข้อ “นโยบายและทิศทางการดำาเนินงาน และจัดทำาแผนกลยุทธ์ 
เพ่�อพัฒนาคณะ” ระยะที� 3 ประจำาปีงบประมาณ 2564-2570

 เมี่�อวัันทำี� 21-23 สิงห้าค์มี 2563 ณ โรงแรมีค์าทำิลิยา จำังห้วััดเช้ียงราย ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและ 
การส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา จำัดประชุ้มีสัมีมีนา และ Workshop ระดมีสมีอง ห้ัวัขึ้้อ “นโยบายและทำิศทำาง 
การดำาเนินงาน และจำัดทำำาแผนกลยุทำธ์เพื่่�อพื่ัฒนาค์ณะ” ระยะทำี� 3 ประจำำาปีงบประมีาณ 2564-2570 ซ้�งได้ 
รับเกียรติจำาก ดร.สุดปฐพีื่ เวีัยงสี กรรมีการผู้จัำดการ บริษัทำ ฟังคิ์ดทำำา จำำากัด และนักวิัช้าการอิสระ มีาเป็นวิัทำยากร
ภายในงานฯ จำากนั�นในช่้วังเช้้ามีีการแบ่งกลุ่มีจัำดทำำา Workshop  จัำดทำำาแผนกลยุทำธ์เพ่ื่�อพัื่ฒนาค์ณะและห้ลักสูตร 
ในยุทำธศาสตร์ทีำ� 1 โดย ดร.สุวิัช้ยะ รัตตะรมีย์ รองค์ณบดีฝ่่ายวิัช้าการและประกันคุ์ณภาพื่ และWorkshop จัำดทำำา
แผนกลยุทำธ์เพื่่�อพื่ัฒนาค์ณะและห้ลักสูตร ในยุทำธศาสตร์ทำี� 4 โดยอาจำารย์สัณห้์ช้ัย ห้ยีวัิยมี รองค์ณบดีฝ่่าย
ค์ุณภาพื่นิสิต และช้่วังบ่ายเป็นการ Workshop จำัดทำำาแผนกลยุทำธ์เพื่่�อพื่ัฒนาค์ณะและห้ลักสูตร ในยุทำธศาสตร์ 
ทำี� 2, 3 และ 5 โดยผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร. สาค์ร เมีฆรักษาวันิช้ รองค์ณบดีฝ่่ายวัิจำัยและนวััตกรรมี จำากนั�น
เป็นการนำาเสนอผลการดำาเนินงาน ขึ้องห้น่วัยวิัจัำยเพ่ื่�อการพัื่ฒนานวััตกรรมีเชิ้งพ่ื่�นทีำ� (Rusid) และสรุปการประชุ้มี
สัมีมีนาและนำาเสนอแผนกลยุทำธ์และงบประมีาณเพ่ื่�อพัื่ฒนาห้ลักสูตร

 ในวัันทีำ� 23 สิงห้าค์มี 2563 เป็นการระดมีสมีอง โดยจัำดกลุ่มี Workshop จัำดทำำาแผนกลยุทำธ์ เพ่ื่�อพัื่ฒนา
ค์ณะและห้ลักสูตร ในยุทำธศาสตร์ทีำ� 5 และ 6 โดยอาจำารย์วัรกฤต แสนโภช้น์ รองค์ณบดีฝ่่ายบริห้ารและวัางแผน 
และร่วัมีกันสรุปการประชุ้มีสัมีมีนาและนำาเสนอแผนกลยุทำธ์และงบประมีาณเพื่่�อพื่ัฒนาห้ลักสูตร ซ้�งการประชุ้มี 
จัำดทำำาแผนในค์รั�งนี� มีีประธานห้ลักสูตร ค์ณาจำารย์ และเจ้ำาห้น้าทีำ� ร่วัมีระดมีสมีองเพ่ื่�อกำาห้นดนโยบายและทิำศทำาง
การดำาเนินงานขึ้องค์ณะฯ ในปีงบประมีาณ 2564-2570 ให้้สอดค์ล้องกับวัิสัยทำัศน์ขึ้องมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
ทีำ�ว่ัา “มีห้าวิัทำยาลัยสร้างปัญญา เพ่ื่�อนวััตกรรมีชุ้มีช้นสู่สากล”
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ร่วมจัดรายการวิทยุ อสมท.พะเยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ �อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดรายการวิทยุ 
อสมท.พะเยา คล่�นความถี� FM97.25 MHz. ในประเด็นเร่�อง “บทบาทและความสำาคัญ 
ของวิทยาการข้อมูลในปัจจุบัน”

 เม่ี�อวัันทีำ� 30 ตุลาค์มี 2563 ณ สถุานีวิัทำยุกระจำายเสียง อสมีทำ.จัำงห้วััดพื่ะเยา อำาเภอเม่ีองพื่ะเยา จัำงห้วััด
พื่ะเยา ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา โดย ดร.สุวัิช้ยะ รัตตะรมีย์ รองค์ณบดี
ฝ่่ายวัิช้าการและประกันค์ุณภาพื่ พื่ร้อมีด้วัย ดร.กนกวัรรธน์ เซี �ยงเจำ็น ประธานห้ลักสูตรวัิทำยาการขึ้้อมีูล 
และการวิัเค์ราะห์้ และอาจำารย์เกียรติกุล สุขึ้สมีสถุาน อาจำารย์ประจำำาสาขึ้าวิัช้าวิัทำยาการค์อมีพิื่วัเตอร์ ร่วัมีจัำด
รายการทำางค์ล่�นวิัทำยุ FM97.25 MHz อสมีทำ.พื่ะเยา ในประเด็นเร่�อง “บทำบาทำและค์วัามีสำาคั์ญขึ้องวิัทำยาการ
ขึ้้อมีูลในปัจำจำุบัน และประเด็นเร่ �อง “การเปิดห้ลักสูตรวัิทำยาศาสตรบัณฑิิต สาขึ้าวัิช้าวัิทำยาการขึ้้อมีูล 
และการวัิเค์ราะห้์ (ห้ลักสูตรให้มี่ เปิดรับนิสิตในปีการศ้กษา 2564)” เพื่่�อเป็นการประช้าสัมีพื่ันธ์ห้ลักสูตรให้มี่ 
ขึ้องค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ซ้�งเป็นห้ลักสูตรทีำ�ได้รับค์วัามีนิยมีในยุค์ดิจิำทัำลนี� และยังเป็นอาชี้พื่ให้ม่ี 
ทีำ�กำาลังเป็นทีำ�ต้องการขึ้องตลาดงานด้านไอทีำ จำบไปมีีงานรองรับห้ลากห้ลายด้าน ทัำ�งนักวิัเค์ราะห์้ข้ึ้อมูีล (Data Analyst) 
วิัศวักรปัญญาประดิษฐ์ (ML Engineer)วิัศวักรข้ึ้อมูีล (Data Engineer) และนักวิัทำยาศาสตร์ข้ึ้อมูีล (Data Scientist) 
เป็นต้น โดยจำะเปิดรับสมัีค์รในปีการศ้กษา 2564 นี�
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รางวัลระดับเหรียญทอง 1 คณะ 1 โมเดล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า “รางวัลระดับเหรียญทอง” 
ในการนำาเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ณ เวทีพะเยาวิจัย ครั�งที� 9…

 เม่ี�อวัันทีำ� 23 มีกราค์มี 2563 ณ อาค์าร 99 ปี พื่ระอุบาลีคุ์ณูปมีาจำารย์ ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ 
ค์ณบดี ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา รับ “รางวััลระดับเห้รียญทำอง (Gold Medal)” 
จำากผลงานโมีเดล “การออกแบบแลัะพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานทางภ่มิสารสนเทศแบบมีส�วินรวิมเพ่�อการพัฒนา 
ชุุมชุนอย�างยั�งย่น บ้านร�องปัอ อำาเภอภ่กามยาวิ จิังหวิัด้พะเยา” จำากการนำาเสนอผลงาน 1 ค์ณะ 1 โมีเดล 
ในงานพื่ะเยาวัิจำัย ค์รั�งทำี� 9 โดยได้รับเกียรติจำาก ศาสตราจำารย์เกียรติค์ุณ ค์ุณห้ญิงไขึ้ศรี ศรีอรุณ นายกสภา
มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ได้ให้้เกียรติมีอบรางวััลดังกล่าวั 

 ซ้�ง ดร.นิติ เอี�ยมีช้่�น ห้ัวัห้น้าโค์รงการ 1 ค์ณะ 1 โมีเดล ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
พื่ร้อมีค์ณาจำารย์ในค์ณะฯ นิสิตสาขึ้าวิัช้าภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ และดร.จิำราพื่ร ไช้ยวังค์์สาย ประธานห้ลักสูตร
วิัศวักรรมีค์อมีพิื่วัเตอร์ ซ้�งใช้้เค์ร่�องวััดคุ์ณภาพื่นำ�าแบบมัีลติพื่ารามิีเตอร์ Multi-parameter เพ่ื่�อวััดอุณห้ภูมิีอากาศ
ในบริเวัณฝ่าย วััดค์วัามีช้่ �นสัมีพื่ัทำธ์บริเวัณฝ่ายและวััดระดับนำ �า โดยได้ร่วัมีกันบูรณาการผลงานโมีเดล 
“การออกแบบและพื่ัฒนาโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานทำางภูมิีสารสนเทำศแบบมีีส่วันรวัมีเพ่ื่�อการพื่ัฒนาชุ้มีช้นอย่างยั�งย่น 
บ้านร่องปอ อำาเภอภูกามียาวั จัำงห้วััดพื่ะเยา” ข้ึ้�น ซ้�งได้ดำาเนินการเกี�ยวักับการสร้างฝ่ายช้ะลอนำ�า เพ่ื่�อช่้วัยช้ะลอ
การไห้ลเวีัยนขึ้องนำ�าในช่้วังฤดูแล้ง กักเก็บนำ�าไว้ัใช้้ในการเกษตร อีกทัำ�งยังเป็นการสร้างค์วัามีสามัีค์คี์ และค์วัามีเป็น 
นำ�าห้น้�งใจำเดียวักันระห้วั่างค์ณะกับชุ้มีช้น ดังปณิธานมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ทำี�วั่า “ปัญญาเพื่่�อค์วัามีเขึ้้มีแขึ้็ง 
ขึ้องชุ้มีช้น”
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อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้าน Digital Economy ภาคเหน่อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการ ด้าน Digital Economy ภาคเหน่อ เพ่�อพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy 
ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั�วภาคเหน่อ...

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ร่วัมีกับ วิัทำยาลัย ศิลปะ ส่�อ และเทำค์โนโลยี 
มีห้าวิัทำยาลัยเชี้ยงให้ม่ี จัำดอบรมีพัื่ฒนาศักยภาพื่ผู้ประกอบการ ด้าน Digital Economy ภาค์เห้น่อ เพ่ื่�อให้้ค์วัามีรู้ 
แก่ผู้ประกอบการวัิสาห้กิจำขึ้นาดกลางและขึ้นาดย่อมีด้าน Digital Economy เพื่่�อพื่ัฒนาทำักษะ ด้าน Digital 
Economy ให้้แก่นักศ้กษาในสถุาบันการศ้กษาทัำ�วัภาค์เห้น่อ เพ่ื่�อเพิื่�มีมูีลค่์าสินค้์าและลดต้นทุำน ขึ้องผู้ประกอบการ 
วิัสาห้กิจำขึ้นาดกลางและขึ้นาดย่อมีด้วัยนวััตกรรมี เพ่ื่�อบูรณาการค์วัามีร่วัมีม่ีอระห้ว่ัางภาค์รัฐและภาค์การศ้กษา 
เพ่ื่�อช่้วัยเพิื่�มีขีึ้ดค์วัามีสามีารถุขึ้องผู้ประกอบการไทำยในการนำาเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ มีาประยุกต์ใช้้เพ่ื่�อเพิื่�มีศักยภาพื่ 
และเพื่่�อเพื่ิ�มีช้่องทำางและโอกาสในการขึ้ายสินค์้าขึ้องผู้ประกอบการ และสร้างการรับรู้ด้าน Digital Economy 
ซ้�งได้รับการสนับสนุนโค์รงการจำากกองทำุนพื่ัฒนาดิจำิทำัลเพื่่�อเศรษฐกิจำและสังค์มี สำานักงานค์ณะกรรมีการดิจำิทำัล
เพ่ื่�อเศรษฐกิจำและสังค์มีแห่้งช้าติ 

 ซ้�งกิจำกรรมีห้ลักในโค์รงการจำะมีีการจัำดอบรมีสัมีมีนาผู้ประกอบการ จำำานวัน 3,000 ราย นักศ้กษา 2,000 ราย 
จำากสถุาบันอุดมีศ้กษา 17 จัำงห้วััดภาค์เห้น่อ โดยมีีการคั์ดเล่อกผู้ประกอบการเข้ึ้าร่วัมีโค์รงการ 100 แห่้ง โดยจำะคั์ดเล่อก 
นิสิต นักศ้กษาทีำ�สนใจำสมัีค์รเข้ึ้าร่วัมีโค์รงการ จำำานวัน 100 ราย โดยคุ์ณสมีบัตินิสิตทีำ�จำะผ่านการคั์ดเล่อก จำะต้อง
ผ่านการอบรมีสัมีมีนาค์วัามีรู้พ่ื่�นฐาน มีีค์วัามีพื่ร้อมีในการเข้ึ้าสู่กระบวันการการพัื่ฒนาเป็น Start up มีีค์วัามีพื่ร้อมี 
ในการผลิต Prototype ขึ้องผลิตภัณฑ์ิห้ร่อบริการ และมีีแผนธุรกิจำ (Business Plan) จำากนั�นจำะจัำบคู่์ และ บ่มีเพื่าะ
สัมีมีนาเชิ้งปฏิิบัติการ ระห้ว่ัางผู้ประกอบการ กับ นิสิตนักศ้กษาทีำ�ผ่านการคั์ดเล่อก Digital Service Provider (DSP) 
และร่วัมีพัื่ฒนาผลิตภัณฑ์ิต้นแบบเสม่ีอนทำำางานจำริง เป็นระยะเวัลา 2 เด่อน
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 ซ้�งภายในกิจำกรรมีมีีการอบรมีแบ่งเป็น 3 ห้ัวัขึ้้อด้วัยกัน ดังนี� ห้ัวัขึ้้อ Digital 
Commerce ช่้องทำางการห้าเงินผ่านโลกออนไลน์ mobile-commerce และ Social Commerce 
หั้วัข้ึ้อ Digital Transformation การเพิื่�มีประสิทำธิภาพื่การทำำางาน ลดต้นทุำน เพิื่�มีค์วัามีพ้ื่งพื่อใจำ
ขึ้องลูกค์้า เช้่น ระบบ IoT, Big Data , AI และ Robotics เป็นต้น และห้ัวัขึ้้อ Digital 
Consumption มีูลค์่าทำางเศรษฐกิจำทำี �เกิดจำากการบริโภค์ห้ร่อเสพื่ส่�อดิจำิทำัล โดยมีี 
ทำีมีวัิทำยากรผู้เช้ี�ยวัช้าญจำากค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีาให้้ค์วัามีรู้นิสิต
ทีำ�เข้ึ้าร่วัมีโค์รงการ นำาโดย ดร.เกวัรินทำร์ จัำนทำร์ดำา ประธานห้ลักสูตรการจัำดการเทำค์โนโลยี
สารสนเทำศสมีัยให้มี่ พื่ร้อมี อาจำารย์นภา ราช้ตา ประธานห้ลักสูตรค์อมีพื่ิวัเตอร์ธุรกิจำ 
และอาจำารย์พิื่พัื่ฒน์พื่งษ์ แซ่พู่ื่ อาจำารย์ประจำำาห้ลักสูตรค์อมีพิื่วัเตอร์ธุรกิจำ เป็นทีำมีวิัทำยากรอบรมี 
ซ้�งมีีนิสิตให้้ค์วัามีสนใจำเขึ้้าร่วัมีอบรมีจำากห้ลากห้ลายค์ณะฯ ภายในมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
จำำานวัน 260 ค์น โดยทำางค์ณะผู้จัำดงานได้มีีการจัำดพ่ื่�นทีำ�เว้ันระยะห่้างให้้กับนิสิต ทีำ�เข้ึ้าร่วัมีอบรมี 
พื่ร้อมีทำั�งตรวัจำวััดอุณห้ภูมีิร่างกายก่อนเขึ้้าห้้องอบรมี พื่ร้อมีทำั�งผู้เขึ้้าร่วัมีอบรมีทำุกทำ่าน
จำะต้องสวัมีใส่ห้น้ากากอนามีัยก่อนเขึ้้าห้้องอบรมี เพื่่�อป้องกันการแพื่ร่ระบาดขึ้องเช่้�อ
ไวัรัสโค์โรน่า 2019 ห้ร่อ โค์วิัด-19 

 ลำาดับขึ้ั�นตอนต่อจำากการเขึ้้าร่วัมีอบรมีในค์รั�งนี� ทำางทำีมีงานจำะทำำาการค์ัดเล่อก
นิสิต นักศ้กษา เพื่่�อจำับค์ู่ระห้วั่างผู้ประกอบการกับนิสิตร่วัมีกันพื่ัฒนาผลิตภัณฑิ์ต้นแบบ 
เสมี่อนทำำางานจำริง ในช้่วังระห้วั่างเด่อน กันยายน - ตุลาค์มี 2563 เป็นลำาดับถุัดไป 
ซ้�งนิสิตทีำ�ผ่านการคั์ดเล่อกทัำ�งห้มีด 100 ท่ำาน จำากสถุาบันการศ้กษา 17 จัำงห้วััดภาค์เห้น่อ 
จำะได้รับค่์าตอบแทำนในค์รั�งนี�อีกด้วัย
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม



พิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โครงการทำาบุญคณะฯ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแล ะการส่ �อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำาบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการทำาบุญคณะ เพ่�อความเป็นสิริมงคลแ ละร่วมกันทำานุบำารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา จัำดพิื่ธีทำำาบุญตักบาตรข้ึ้าวัสารอาห้ารแห้้ง 
ในโค์รงการทำำาบุญค์ณะ ณ ลานกิจำกรรมี อาค์ารเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร เพื่่�อค์วัามี เป็นสิริมีงค์ล
และร่วัมีกันทำำานุบำารุงพื่ระพุื่ทำธศาสนา ศิลปวััฒนธรรมี และขึ้นบธรรมีเนียมีประเพื่ณีไทำย เม่ี�อวัันทีำ� 11 กันยายน 2563

 โดยมีี ผู ้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา เป็นประธานจำุดธูปเทำียนบูช้าพื่ระรัตนตรัย พื่ร้อมีค์ณาจำารย์ภายในค์ณะฯ ถุวัายสังฆทำาน 
และปัจำจำัยแด่พื่ระสงฆ์ จำากนั �นพื่ระสงฆ์ จำำานวัน 9 รูป เจำริญพื่ระพืุ่ทำธมีนต์ ประพื่รมีนำ �าพื่ระพืุ่ทำธมีนต์ 
ซ้�งมีี ค์ณะผู้บริห้าร ค์ณาจำารย์ นิสิต และบุค์ลากรภายในค์ณะฯ เขึ้้าร่วัมีพื่ิธีดังกล่าวัอย่างพื่ร้อมีเพื่รียงกัน 
โดยได้มีีการสวัมีใส่ห้น้ากากอนามีัยและมีีการตรวัจำวััดอุณห้ภูมีิร่างกายทำุกค์นก่อนเขึ้้าร่วัมีพื่ิธี เพื่่�อป้องกัน
การแพื่ร่ระบาดขึ้องเช่้�อไวัรัสโค์โรน่า 2019 ห้ร่อ โค์วิัด-19
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ภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ �อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการภูมิปัญญา 
จากปราชญ์ภูกามยาว เพ่�อทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรมของภูกามยาว และเผยแพร่ศิลปะ
วัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดพะเยา

 เม่ี�อวัันทีำ� 12 กันยายน 2563 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา จัำดโค์รงการ
ภูมีิปัญญาจำากปราช้ญ์ภูกามียาวั ณ ห้้องประชุ้มีเมี่องพื่ะเยา เพื่่�อทำำานุบำารุงศิลปะวััฒนธรรมีขึ้องภูกามียาวั 
และเผยแพื่ร่ศิลปวััฒนธรรมีขึ้องชุ้มีช้นจัำงห้วััดพื่ะเยา อีกทัำ�งเพ่ื่�อเป็นการถุ่ายทำอดภูมิีปัญญาจำากปราช้ญ์ช้าวับ้าน
ไปยังรุ่นลูกห้ลานให้้ได้อนุรักษ์และส่บทำอดกันต่อไปในอนาค์ต 

 โดยมีีปราช้ญ์ช้าวับ้านจำากอำาเภอภูกามียาวั อำาเภอดอกค์ำาใต้ และอำาเภอเมี่อง จำังห้วััดพื่ะเยา 
มีาเป็นวิัทำยากรให้้ค์วัามีรู้แก่นิสิตชั้�นปีทีำ� 1 ซ้�งมีีการแบ่งกิจำกรรมีออกเป็น 5 ฐาน ค่์อ ฐานทำำาตุงล้านนา ตุงไส้ห้มูี 
สานเขึ้่งปลาทำู ผีห้มี้อน้�ง และสานฝ่าช้ี โดยได้แบ่งกลุ่มีนิสิตออกไปตามีฐานต่างๆ เพื่่�อให้้นิสิตได้เรียนรู้ 
และฝึ่กปฏิิบัติจำริง 
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการบริหาร



ขับเคล่�อนสู่เม่องอัจฉิริยะ (Smart City)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะยา จับม่อกับหน่วยงานภาครัฐ 
ในจังหวัดพะเยา เดินหน้าขับเคล่�อนสู่เม่องอัจฉิริยะ (Smart City) มุ่งเน้นขอตราสัญลักษณ์ 
เม่องอัจฉิริยะ 

 การจำัดทำำาแผนและขึ้ั�นตอนการขึ้อตราสัญลักษณ์เมี่องอัจำฉริยะ (Smart City) เป็นการช้ี�แจำงค์ุณสมีบัติ 
การเป็นเม่ีองอัจำฉริยะ การจัำดทำำาแผน และขัึ้�นตอนการขึ้อตราสัญลักษณ์เม่ีองอัจำฉริยะแก่ห้น่วัยงานทีำ�สนใจำ

 เมี่องอัจำฉริยะ ห้ร่อ Smart City เป็นเร่ �องใกล้ตัวัขึ้องประช้าช้นทำุกภาค์ส่วัน โดยทำางรัฐบาลมีุ่งห้วััง 
ทีำ�จำะกระจำายค์วัามีเจำริญอย่างเท่ำาเทีำยมี และยกระดับการพัื่ฒนาทัำ�วัทุำกภูมิีภาค์ขึ้องประเทำศ เพ่ื่�อให้้เม่ีองใช้้ประโยช้น์ 
จำากเทำค์โนโลยีและนวััตกรรมีดิจิำทัำลทีำ�ทัำนสมัีย เน้นการมีีส่วันร่วัมีขึ้องภาค์ธุรกิจำและภาค์ประช้าช้นในการพัื่ฒนาเม่ีอง 
และห้น่วัยงานภาค์รัฐเป็นห้น่วัยสนับสนุนและอำานวัยค์วัามีสะดวัก โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ทำั�งด้านเศรษฐกิจำ
อัจำฉริยะ (Smart Economy) ด้านการเดินทำางและขึ้นส่งอัจำฉริยะ (Smart Mobility) ด้านพื่ลังงานอัจำฉริยะ (Smart 
Energy) ด้านสิ�งแวัดล้อมีอัจำฉริยะ (Smart Environment) ด้านพื่ลเม่ีองอัจำฉริยะ (Smart People) ด้านการดำารงชี้วิัต
อัจำฉริยะ (Smart Living) และด้านการบริห้ารภาค์รัฐอัจำฉริยะ (Smart Governance) 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะ ICT
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร เพ่�อแสดงวิสัยทัศน์ 
และมอบนโยบายการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั�งรับฟังการดำาเนินงานของคณะฯ

 เมี่ �อวัันทำี � 19 มีีนาค์มี 2563 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่ �อสาร ให้้การต้อนรับผู ้บริห้าร
มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา นำาโดยรองศาสตราจำารย์ ดร.สุภกร พื่งศบางโพื่ธิ� อธิการบดีมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา พื่ร้อมีด้วัย
ค์ณะผู้บริห้ารมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ลงพื่่�นทำี�พื่บปะพืู่ดค์ุยกับบุค์ลากร ในกิจำกรรมีผู้บริห้ารมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
พื่บบุค์ลากร เพื่่�อแสดงวัิสัยทำัศน์ และมีอบนโยบายการดำาเนินงานขึ้องมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา จำากนั�นค์ณบดี 
ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร นำาเสนอขึ้้อมีูลการดำาเนินงานทำี�ตอบสนองนโยบายมีห้าวัิทำยาลัยและ
จำุดเด่นทำี�เป็นเอกลักษณ์ขึ้องค์ณะฯ อีกทำั�งยังเปิดโอกาสให้้บุค์ลากรภายในค์ณะฯ ได้แลกเปลี�ยนค์วัามีค์ิดเห้็น 
และซักถุามีในประเด็นต่าง ๆ ซ้�งผู้บริห้ารมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยาเป็นผู้ตอบข้ึ้อซักถุามีต่าง ๆ เพ่ื่�อให้้ได้ข้ึ้อมูีลทีำ�เข้ึ้าใจำ
ตรงกัน และค์ลายขึ้้อสงสัยต่าง ๆ ซ้�งก่อนเขึ้้าร่วัมีกิจำกรรมีผู้บริห้ารมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา พื่ร้อมีผู้บริห้ารค์ณะฯ 
ได้กราบไห้ว้ัสักการะพื่ระพุื่ทำธชิ้นราช้ พื่ระพุื่ทำธรูปประจำำาค์ณะฯ และก่อนเข้ึ้าร่วัมีกิจำกรรมีได้มีีการตรวัจำวััดอุณห้ภูมิี 
ร่างกาย และล้างม่ีอด้วัยแอลกอฮิอล์ให้้กับผู้เข้ึ้าร่วัมีกิจำกรรมีทุำกท่ำาน เพ่ื่�อลดค์วัามีเสี�ยงขึ้องโรค์ติดเช่้�อไวัรัสโค์โรน่า 
สายพื่ันธุ์ให้มี่ 2019 (COVID - 19) โดยมีีพื่ยาบาลจำากศูนย์การแพื่ทำย์และโรงพื่ยาบาลมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
มีาเป็นผู้ตรวัจำวััดอุณห้ภูมิี

 โดยรองศาสตราจำารย์ ดร.สุภกร พื่งศบางโพื่ธิ� อธิการบดีมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ได้กล่าวัถุ้งวัิสัยทำัศน์
และนโยบายขึ้องมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยาในสภาวัการณ์ปัจำจำุบัน ทำี�มีุ่งเน้นการเตรียมีพื่ร้อมีรับมี่อกับสถุานการณ์
การระบาดขึ้องโรค์ติดเช้่ �อไวัรัสโค์โรน่า สายพื่ันธุ ์ให้มี่ 2019 (COVID - 19) และปัญห้าห้มีอกค์วััน PM 2.5 
ซ้ �งมีห้าวัิทำยาลัยได้รับผลกระทำบเป็นอย่างมีาก รวัมีถุ้งการเตรียมีค์วัามีพื่ร้อมีในการจำัดการเรียนการสอน 
แบบออนไลน์ ในสถุานการณ์ดังกล่าวัอีกด้วัย

 ทำางด้าน ผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
ได้นำาเสนอขึ้้อมีูลการดำาเนินงานทำี�ตอบสนองนโยบายขึ้องมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยาตามียุทำธศาสตร์ พื่ร้อมีขึ้ับเค์ล่�อน
การทำำางานตามียุทำธศาสตร์ และมีุ่งเน้นบริการวัิช้าการสู ่ชุ้มีช้น ให้้สอดค์ล้องกับนโยบายการบริห้ารงาน 
ขึ้องมีห้าวิัทำยาลัย ทีำ�ให้้นิสิต อาจำารย์ ตลอดจำนบุค์ลากรให้้ก้าวัเข้ึ้าสู่ค์วัามีเป็นสากล
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พิธีสถาปนา 10 ปี ม.พะเยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา 
“10 ปี แห่งการสร้างคุณค่า ปัญญาเพ่�อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 

  ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่ �อสาร ร่วัมีพื่ิธ ีบวังสรวังองค์์สมีเด็จำพื่ระนเรศวัรมีห้าราช้ 
และถุวัายพื่านพืุ่่มีทำอง - พืุ่ ่มีเงิน สักการะ เบ่ �องห้น้าพื่ระบรมีราช้านุสาวัรีย์สมีเด็จำพื่ระนเรศวัรมีห้าราช้ 
เพื่่�อรำาล้กพื่ระมีห้ากรุณาธิค์ุณ และแสดงค์วัามีจำงรักภักดีต่อสถุาบันพื่ระมีห้ากษัตริย์ ในงานวัันสถุาปนา 
ค์รบรอบ 10 ปี มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา “10 ปีี แห่่งการสร้างคุุณคุ่า ปีัญญาเพื่่�อนวััตกรรมชุุมชุน ส่ ่สากล” 
โดยมีี ค์ณะผู้บริห้าร บุค์ลากร ตัวัแทำนจำากห้น่วัยงานภาค์รัฐ และเอกช้น เข้ึ้าร่วัมีงานอย่างพื่ร้อมีเพื่รียง เม่ี�อวัันทีำ� 
17 กรกฎาค์มี 2563 ณ ลานพื่ระบรมีราช้านุสาวัรีย์ สมีเด็จำพื่ระนเรศวัรมีห้าราช้ ห้น้ามีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา 
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เตรียมความพร้อมรองรับนิสิตช่วงเปิดภาคเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมมาตรการป้องกัน
และลดความเสี �ยงในการแพร่ระบาดของเช่ �อไวรัสโควิด-19 เพ่ �อรองรับนิสิตในช่วง 
ใกล้เปิดปีการศึกษา...

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ตรวัจำสอบค์วัามีเรียบร้อย ภายในอาค์าร 
เทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร เพ่ื่�อเตรียมีค์วัามีพื่ร้อมีในการป้องกันและลดค์วัามีเสี�ยงขึ้องการแพื่ร่ระบาด 
ขึ้องเช้่�อไวัรัสโค์โรน่า 2019 รองรับนิสิตในช้่วังใกล้เปิดปีการศ้กษา โดยค์ณะได้มีีมีาตรการในการป้องกัน 
การแพื่ร่ระบาดขึ้องเช่้�อไวัรัสโค์โรน่า 2019 ห้ร่อ โค์วิัด-19 ดังนี�

1. มีีการทำำาค์วัามีสะอาดห้้องเรียนและห้้องปฏิิบัติการค์อมีพิื่วัเตอร์ด้วัยนำ�ายาฆ่าเช่้�อโรค์ทุำกวััน
2. มีีการติดตั�งนำ�ายาล้างม่ีอในห้้องนำ�าทุำกห้้องภายในอาค์ารฯ
3. กำาห้นดให้้มีีการติดตั�งจุำดแอลกอฮิอล์สำาห้รับล้างม่ีอทุำกชั้�นภายในอาค์ารฯ
4. กำาห้นดทำางเข้ึ้า-ออกอาค์าร เพีื่ยง 1 ช่้องทำาง และ แสกน QR Code ผ่านระบบ มีพื่.ช้นะ 
5. จัำดทีำ�นั�งเว้ันระยะห่้างอย่างน้อย 1 เมีตร 
6. เว้ันระยะห่้างระห้ว่ัางรอรับอาห้าร ห้ร่อนั�งรับประทำานอาห้ารอย่างน้อย 1 เมีตร ภายในร้านค้์า

บริเวัณใต้อาค์ารฯ
7. มีีการตรวัจำวััดอุณห้ภูมิีร่างกายทุำกค์นทีำ�เข้ึ้ามีาติดต่องานภายในค์ณะฯ 
8. มีีการกำาห้นดให้้ผู้ทีำ�มีาติดต่องานทุำกค์นสวัมีใส่ห้น้ากากอนามัียทุำกค์รั�ง
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เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำานงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ 
ประเทศไทย
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม
พิธีแสดงเจตจำานงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) 
เพ่�อสร้างภาคีความร่วมม่อด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน AI และศาสตร์ที�เกี �ยวข้อง 
เพ่�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 เม่ี�อวัันทีำ� 14 กันยายน 2563 ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร. พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ
และการส่�อสาร เป็นตัวัแทำนมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา เข้ึ้าร่วัมี “พิื่ธีแสดงเจำตจำำานงเข้ึ้าร่วัมีกฏิบัตรภาคี์ปัญญาประดิษฐ์
ประเทำศไทำย (Thai AI Consortium)” “พื่ิธีเปิดโค์รงการพื่ัฒนานวััตกรรมี/วัิศวักร/นักวัิจำัย/วัิทำยากร/วัิสาห้กิจำ 
เริ�มีต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer Development Program)” และ “พื่ิธีลงนามีบันทำ้กขึ้้อตกลง 
ค์วัามีร่วัมีม่ีอการจัำดการองค์์ค์วัามีรู้ดิจิำทัำล การรับรองและพัื่ฒนาทัำกษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขึ้องประเทำศ (AI Academy 
Alliance)” โดยมีีศาสตราจำารย์พื่ิเศษ ดร. เอนก เห้ล่าธรรมีทำัศน์ รัฐมีนตรีวั่าการกระทำรวังการอุดมีศ้กษา 
วิัทำยาศาสตร์ วิัจัำยและนวััตกรรมี เป็นประธานเปิดงาน พื่ร้อมีปาฐกถุาพิื่เศษ จำากนั�น เป็นการเสวันาเร่�อง “มีองอนาค์ต 
ปัญญาประดิษฐ์แห่้งประเทำศไทำย” โดย ดร.สุพื่จำน์ เธียรวุัฒิ ผู้อำานวัยการ สำานักงานพัื่ฒนารัฐบาลดิจิำทัำล (DGA) 
ดร. ชั้ย วุัฒิวิัวััฒน์ชั้ย ผู้อำานวัยการศูนย์เทำค์โนโลยีอิเล็กทำรอนิกส์และค์อมีพิื่วัเตอร์แห่้งช้าติ ดร.สุรพัื่นธ์ เมีฆนาวิัน 
กรรมีการ บริษัทำ กสทำ โทำรค์มีนาค์มี จำำากัด (มีห้าช้น) และนายกสมีาค์มีส่งเสริมีเทำค์โนโลยี (ไทำย-ญี�ปุ่น) และ
คุ์ณณัฐวุัฒิ อมีรวิัวััฒน์ ประธาน บริษัทำ ทำรู ดิจิำทัำล กรุ�ป ณ โรงละค์อน มีห้าวิัทำยาลัยธรรมีศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุำมีธานี

 สำาห้รับกฏิบัตรภาค์ีปัญญาประดิษฐ์ประเทำศไทำย (Thailand Artificial Intelligence Consortium Charter) 
จำัดตั �งขึ้้ �นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่ �อสนับสนุนการร่วัมีวัิจำัยพื่ัฒนา สร้างนวััตกรรมี ระบบทำี�ใช้้ปัญญาประดิษฐ์ 
และสร้างองค์์ค์วัามีรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ เพ่ื่�อพัื่ฒนามีาตรฐานต่าง ๆ ทีำ�เกี�ยวัข้ึ้องกับเทำค์โนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ในลักษณะทำี�เป็นมีาตรฐานเปิด (Open Standards)  อีกทำั�งเพื่่�อสนับสนุนการแลกเปลี�ยนเทำค์นิค์ต่าง ๆ ทำาง
ด้านเทำค์โนโลยีปัญญาประดิษฐ์
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กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ขั�นตอนการปฏิบัติงานฯ
สำานักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ขั �นตอนการปฏิบัติงานและระบบติดตามงานของคณะ เพิ�มความสะดวก 
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�น...

 สำานักงานเลขึ้านุการค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา จำัดกิจำกรรมี 
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ขัึ้�นตอนการปฏิิบัติงานและระบบติดตามีงานขึ้องค์ณะ เพ่ื่�อให้้งานบริการภายในสำานักงานค์ณะฯ 
มีีค์วัามีสะดวักและรวัดเร็วัในการปฏิิบัติงาน และมีีประสิทำธิภาพื่เพิื่�มีมีากข้ึ้�น รวัมีทัำ�งเพ่ื่�อพัื่ฒนากระบวันการทำำางาน 
ในสำานักงาน เพ่ื่�อการบริการทีำ�มีีประสิทำธิภาพื่และรวัดเร็วั โดยมีี ผู้ช่้วัยศาสตราจำารย์ ดร. บวัรศักดิ� ศรีสังสิทำธิสันติ 
ผู้ช่้วัยค์ณบดีฝ่่ายวัางแผนและกลยุทำธ์ เป็นวิัทำยากรในกิจำกรรมีค์รั�งนี� ซ้�งมีีการทำำา work shop การกรอกข้ึ้อมูีลขัึ้�นตอน 
การปฏิิบัติงานและระบบติดตามีงานขึ้องค์ณะฯ โดยมีีบุค์ลากรสายสนับสนุนเข้ึ้าร่วัมีกิจำกรรมีอย่างพื่ร้อมีเพื่รียงกัน 
เม่ี�อวัันทีำ� 29 กันยายน 2563 ณ ห้้องประชุ้มี ICT อาค์ารเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร
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รับการประเมิน “สำานักงานสีเขียว GREEN OFFICE”
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน “สำานักงาน
สีเขียว Green Of f i c e” มุ่งเน้นการยกระดับสำานักงานที�เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อมมากขึ�น...

 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา รับการประเมีิน “สำานักงานสีเขึ้ียวั 
Green Office” ณ ห้้องประชุ้มี ICT โดยมีี ค์ณะกรรมีการผู้ทำรงคุ์ณวุัฒิประเมิีน Green Office ค่์อ คุ์ณสุประกิจำ ทำองดี 
จำากค์ณะสิ�งแวัดล้อมีและทำรัพื่ยากรศาสตร์ มีห้าวิัทำยาลัยมีหิ้ดล, คุ์ณทำรงศักดิ� ค์วัรคิ์ด ผู้เชี้�ยวัช้าญด้านสิ�งแวัดล้อมี, 
คุ์ณสรรเพ็ื่ช้ รอดพิื่นิจำ จำากการไฟฟ้าส่วันภูมิีภาค์สาขึ้าค์ลองลาน และคุ์ณร่มีศิริ เสียงใส จำากการไฟฟ้าส่วันภูมิีภาค์ 
จัำงห้วััดพื่ะเยา ซ้�งภายในการประเมิีนมีีการนำาเสนอข้ึ้อมูีลการตรวัจำรับการประเมิีนฯ โดยค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ
และการส่�อสาร มีีการกำาห้นดแนวัปฏิิบัติ เร่ �อง นโยบายการอนุรักษ์พื่ลังงานและสิ�งแวัดล้อมีเพื่่�อสนับสนุน 
การดำาเนินงานภายในค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่ �อสาร ให้้เกิดการอนุรักษ์พื่ลังงานและสิ�งแวัดล้อมี 
เม่ี�อวัันทีำ� 17 กันยายน 2563
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รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ



นิสิตสาขา GIS คณะ ICT คว้ารางวัล “นักศึกษา IT ที�มี 
คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำาปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ �อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี 
กับ นายพรพันธ์ุ เร่องวงษ์งาม นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที�ได้รับเกียรติบัตร 
รางวัล “นักศึกษา IT ที�มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำาปีการศึกษา 2561... 

 ผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.พื่รเทำพื่ โรจำนวัสุ ค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่ �อสาร พื่ร้อมี 
ผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.วัิภพื่ แพื่งวัังทำอง ห้ัวัห้น้าสาขึ้าวัิช้าภูมีิสารสนเทำศศาสตร์ ร่วัมีแสดงค์วัามียินดีกับ 
นายพื่รพัื่นธ์ุ เร่องวังษ์งามี นิสิตสาขึ้าวิัช้าภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ ชั้�นปีทีำ� 3 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและกาส่�อสาร 
ทีำ�ได้รับเกียรติบัตร รางวััล “นักศ้กษา IT ทีำ�มีีคุ์ณธรรมี จำริยธรรมีดีเด่น” ประจำำาปีการศ้กษา 2561 จำากสภาค์ณบดี
ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศแห่้งประเทำศไทำย ในการประชุ้มีวิัช้าการระดับช้าติทำางด้านเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ (NCIT 
2019) และ การประชุ้มีวิัช้าการระดับนานาช้าติทำางด้านเทำค์โนโลยีสารสนเทำศ (INCIT 2019) ณ ห้้องจัำดประชุ้มี 
สถุาบันเทำค์โนโลยีไทำย-ญี�ปุ่น กรุงเทำพื่มีห้านค์รฯ

 ซ้ �งรางวััล “นักศ้กษา IT ทำี �มีีค์ุณธรรมี จำริยธรรมีดีเด่น” เป็นรางวััลทำี �มีอบให้้นักศ้กษาตามีมีติ 
ขึ้องสภาค์ณบดีค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศแห้่งประเทำศไทำย เพื่่�อเช้ิดชู้เกียรตินักศ้กษาทำี�นำาค์วัามีรู้ค์วัามีสามีารถุ
ทำางด้าน IT ไปใช้้ให้้เกิดประโยช้น์ต่อตนเอง สังค์มี และประเทำศช้าติ โดยย้ดห้ลักค์ุณธรรมีและจำริยธรรมี 
เป็นสำาค์ัญ โดยนิสิตค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ได้รับรางวััลดังกล่าวั 
ติดต่อกันมีา 3 ปีซ้อน (ปีการศ้กษา 2559 - 2561) 
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นิสิตสาขา GIS คว้า 4 รางวัล นำาเสนอผลงานวิจัย
นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT ม.พะเยา คว้า 4 รางวัล การนำาเสนอ
ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
แห่งประเทศไทยครั�งที� 12...

 เม่ี�อวัันทีำ� 18 - 19 มีกราค์มี 2563 ดร.นิติ เอี�ยมีช่้�น ประธานห้ลักสูตรภูมิีสารสนเทำศศาสตร์ พื่ร้อมีด้วัย 
ดร.สวัรินทำร์ ฤกษ์อยู่สุขึ้ ผู้ช้่วัยค์ณบดีฝ่่ายวัิจำัยและนวััตกรรมี ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา นำานิสิตในสาขึ้าวิัช้าฯ ร่วัมีนำาเสนอผลงานวิัจัำยทัำ�งในรูปแบบบรรยายและรูปแบบการนำาเสนอ
ด้วัยโปสเตอร์ ในการประชุ้มีวิัช้าการนิสิตนักศ้กษาภูมิีศาสตร์และภูมิีสารสนเทำศศาสตร์แห่้งประเทำศไทำย ค์รั�งทีำ� 12 
ณ ห้้องประชุ้มี 301 อาค์ารเอกาทำศรถุ มีห้าวัิทำยาลัยนเรศวัร จำังห้วััดพื่ิษณุโลก ซ้�งเป็นเวัทำีสำาค์ัญ ทำี�เปิดโอกาส 
ให้้นิสิตนักศ้กษาจำากสถุาบันระดับอุดมีศ้กษา ทีำ�เปิดสอนในสาขึ้าวิัช้าภูมิีศาสตร์และภูมิีสารสนเทำศ ได้แสดงผลงาน 
ทำางวัิช้าการในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และรูปแบบการนำาเสนอด้วัยโปสเตอร์ (Poster 
presentation) และได้แลกเปลี�ยนประสบการณ์ทำางวัิช้าการจำากเพื่่�อนร่วัมีวัิช้าช้ีพื่ ซ้�งจำะช้่วัยส่งเสริมี ให้้นิสิต 
นักศ้กษา ในแต่ละสถุาบันได้เปิดโลกทัำศน์ทำางวิัช้าการ สร้างมิีตรภาพื่ และเสริมีสร้างค์วัามีเข้ึ้มีแข็ึ้งขึ้องเค์ร่อข่ึ้าย 
ทำางวัิช้าการระห้ว่ัางมีห้าวิัทำยาลัย โดยมีีนิสิตเข้ึ้าร่วัมีนำาเสนอผลงานกว่ัา 500 ค์น และอาจำารย์ จำำานวัน 63 ค์น 
จำาก 19 มีห้าวิัทำยาลัย ทัำ�วัประเทำศ โดยร่วัมีส่งผลงานวิัจัำย จำำานวัน 91 ผลงาน แบ่งผลงานวิัจัำย ออกเป็น 2 ประเภทำ 
แบบบรรยาย 46 ผลงาน และแบบโปสเตอร์ 45 ผลงาน
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 ซ้�งนิสิตในสาขึ้าวัิช้าภูมีิสารสนเทำศศาสตร์ ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร สามีารถุ
ค์วั้า 4 รางวััลการนำาเสนอผลงานวัิจำัย ดังนี� น.ส.สุจำิตตรา จำันทำาพื่ิมี ผลงานวัิจำัยเร่�อง “การประยุกต์
ระบบสารสนเทำศภูมิีศาสตร์ เพ่ื่�อกำาห้นดเส้นทำางการเดินรถุจัำดเก็บขึ้ยะมูีลฝ่อยในเขึ้ตเทำศบาลตำาบลแม่ีกา 
อำาเภอเม่ีอง จัำงห้วััดพื่ะเยา” ซ้�งมีีดร.นิติ เอี�ยมีช่้�น เป็นอาจำารย์ทีำ�ปร้กษา ได้รับรางวััล รองช้นะเลิศอันดับ 1 
ประเภทำการนำาเสนอโปสเตอร์ ภูมีิสารสนเทำศประยุกต์, นายวัุฒิช้ัย นิธิไพื่บูลย์ ผลงานวัิจำัย เร่�อง 
“การค์าดการณ์ พื่่�นทำี�ปลูกมีันสำาปะห้ลังในอำาเภอเช้ียงค์ำา โดยใช้้แบบจำำาลอง CA-MARKOV” ซ้�งมีี 
ผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.วัิภพื่ แพื่งวัังทำอง เป็นอาจำารย์ทำี�ปร้กษา ได้รับรางวััลรองช้นะเลิศ อันดับ 2 
ประเภทำการนำาเสนอโปสเตอร์ ภูมีิสารสนเทำศประยุกต์ และนายปิยะนันทำ์ จิำนดาอินทำร์ ผลงานวิัจัำย 
เร่�อง “การพื่ัฒนาเวั็บทำ่าภูมีิสารสนเทำศด้วัยโปรแกรมีเปิดเผยรห้ัส กรณีศ้กษา จำังห้วััดพื่ะเยา” โดยมีี 
ดร.สวัรินทำร์ ฤกษ์อยู่สุขึ้ เป็นอาจำารย์ทำี�ปร้กษา ได้รับรางวััลงานวัิจำัยยอดเยี�ยมี รองช้นะเลิศอันดับ 2 
และรางวััลนำาเสนอยอดเยี�ยมีรองช้นะเลิศอันดับ 1 
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นิสิตคณะ ICT คว้า 2 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2563 จำานวน 2 รางวัล...

 นิสิตค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ได้รับรางวััลสห้กิจำศ้กษาดีเด่น 
ระดับมีห้าวิัทำยาลัย ประจำำาปีการศ้กษา 2563 จำำานวัน 2 รางวััล ค่์อ

ด้้านนวัิตกรรมสหกิจิศึกษา

รางวัิลัชุนะเลิัศอันดั้บ 1 : นางสาวับุญญิสา แสงน้อย นิสิตสาขึ้าวิัช้าภูมิีสารสนเทำศศาสตร์
ผลังาน เร่�อง : การอ่านแปลตีค์วัามีและวิัเค์ราะห์้ภาพื่ถุ่ายทำางอากาศเพ่ื่�อพิื่สูจำน์สิทำธิการค์รอบค์รองทีำ�ดิน
  ขึ้องบุค์ค์ลในเขึ้ตทีำ�ดินขึ้องรัฐ 
สถานปัระกอบการ : กองแก้ไขึ้ปัญห้าการบุกรุกทีำ�ดินขึ้องรัฐ (กปร.) สำานักงานปลัดกระทำรวังทำรัพื่ยากรธรรมีช้าติ
         และสิ�งแวัดล้อมี
อาจิารย์ที�ปัรึกษา : ดร.นิติ เอี�ยมีช่้�น 

แลัะ รางวัิลัรองชุนะเลิัศอันดั้บ 1 : นางสาวัณิช้กานต์ แก้วัมีา และนายวัสันต์ สีแสน 
            นิสิตสาขึ้าวิัช้าวิัทำยาการค์อมีพิื่วัเตอร์
ผลังาน เร่�อง : ระบบจัำดการแม่ีบ้าน (Maid Management System)
สถานปัระกอบการ : บริษัทำ โอโบดรอนส์ ค์อร์ปเปอเรชั้�น จำำากัด
อาจิารย์ที�ปัรึกษา : อาจำารย์เกียรติกุล สุขึ้สมีสถุาน
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คว้ารางวัลโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2020)
นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร คว้า 2 รางวัล 
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ได้เป็นตัวแทนทีม 
จากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหน่อ)...

 เม่ี�อวัันทีำ� 19 กันยายน 2563 นิสิตสาขึ้าวิัช้าวิัศวักรรมีซอฟต์แวัร์ ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร 
มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ค์วั้า 2 รางวััล ในโค์รงการเส้นทำางสู่นวััตวัณิช้ย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) 
ได้เป็นตัวัแทำนทีำมีจำากมีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยาไปแข่ึ้งขัึ้นในภูมิีภาค์ (ภาค์เห้น่อ) และได้รับเงินรางวััลสำาห้รับการพัื่ฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ิ ทีำมีละ 10,000 บาทำ ได้แก่ ทีำมี Evoligence ช่้�อผลงานค่์อ ผลิตภัณฑ์ิ :  แพื่ลตฟอร์มีคั์ดกรองแปลผล 
และติดตามีค์วัามีก้าวัห้น้าในการเรียนรู้และพื่ัฒนาศักยภาพื่ขึ้องเด็ก สมีาช้ิกในทำีมีมีีดังนี� นายพื่ีรณัฐ มีูลรัตน์ 
นิสิตชั้�นปีทีำ� 2 สาขึ้าวิัช้าวิัศวักรรมีซอฟต์แวัร์, นายพัื่นกร จัำนทำรส นิสิตชั้�นปีทีำ� 2 สาขึ้าวัิช้าวัิศวักรรมีซอฟต์แวัร์ 
ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร และนางสาวัพื่ลอยปภัสร์ ฐิติกิตวัรธัญญ์ ชั้�นปีทีำ� 2 สาขึ้าวิัช้าการตลาด 
ค์ณะวิัทำยาการจัำดการและสารสนเทำศศาสตร์ และ ทีำมี Check It ช่้�อผลงาน ค่์อ ผลิตภัณฑ์ิ ชุ้ดสกัดเก่ง : นวััตกรรมี 
ชุ้ดเค์ร่�องมี่อสกัด DNA สมีาช้ิกในทำีมีมีีดังนี� นางสาวันิภาพื่ร จำันต�ะวังค์์ นิสิตชั้�นปีทีำ� 2 สาขึ้าวิัช้าวิัศวักรรมี
ซอฟต์แวัร์ ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร, นายรัตพื่ล จำอมีแปง นิสิตช้ั�นปีทำี� 4 สาขึ้าวัิช้าการตลาด 
ค์ณะวัิทำยาการจำัดการและสารสนเทำศศาสตร์, น.ส.วัิปัสสนา ศรีจำันทำร์ นิสิตช้ั�นปีทำี� 4 สาขึ้าวัิช้าการตลาด 
ค์ณะวิัทำยาการจัำดการและสารสนเทำศศาสตร์, นางสาวัรัช้ฎาภรณ์ เขีึ้ยวัให้ม่ี นิสิตสาขึ้าวิัช้าชี้วัเค์มีี ค์ณะวิัทำยาศาสตร์
การแพื่ทำย์ และนางสาวัพื่รนภา สมีศรี นิสิตสาขึ้าวัิช้าช้ีวัเค์มีี ค์ณะวัิทำยาศาสตร์การแพื่ทำย์

 ซ้�งโค์รงการเส้นทำางสู่นวััตวัณิช้ย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) จำัดโดยสถุาบันนวััตกรรมี
และถุ่ายทำอดเทำค์โนโลยี (UPITI) กลุ่มีงานอุทำยานวิัทำยาศาสตร์ฯ ซ้�งจัำดข้ึ้�นเป็นปีทีำ� 8 และมีีทีำมีเข้ึ้าร่วัมีแข่ึ้งขัึ้นประชั้น
ไอเดียกันทัำ�งห้มีด 8 ทีำมี ซ้�งโค์รงการดังกล่าวัจัำดทำำาข้ึ้�นเพ่ื่�อจัำดทำำาแผนศ้กษาค์วัามีเป็นไปได้ขึ้องผลงานวิัจัำย นวััตกรรมี 
ขึ้องมีห้าวิัทำยาลัยทัำ�วัประเทำศ และเตรียมีค์วัามีพื่ร้อมีในการนำาผลงานดังกล่าวัออกสู่การใช้้ประโยช้น์เชิ้งพื่าณิช้ย์ 
นอกจำากนี�เป็นการสร้างโอกาสให้้นักวัิจำัยห้ร่อผู้ค์ิดค์้นนวััตกรรมี รวัมีถุ้งนักศ้กษาได้ทำดสอบถุ้งค์วัามีเป็นไปได้ 
ทำี�จำะนำาผลงานวัิจำัยไปต่อยอดในเช้ิงพื่าณิช้ย์ อีกทำั�งยังเป็นการส่งเสริมีให้้เกิดค์วัามีตระห้นักและสร้างวััฒนธรรมี
ขึ้องการพัื่ฒนาธุรกิจำเทำค์โนโลยีและลดช่้องว่ัางระห้ว่ัางผลงานวิัจัำยและนวััตกรรมีกับการใช้้ประโยช้น์เชิ้งพื่าณิช้ย์
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คว้ารางวัลเหรียญทอง 1 คณะ 1 โมเดล
มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ได้จัำดตั�ง “โค์รงการ 1 ค์ณะ 1 อำาเภอ” ตั�งแต่ปีพื่.ศ. 2  554 เพ่ื่�อเป็น 

เค์ร่�องมี่อเช้ิงกลยุทำธ์ขึ้ับเค์ล่�อนทำุกค์ณะ/วัิทำยาลัย ให้้ลงพื่่�นทำี�ในทำุกอำาเภอขึ้องจำังห้วััดพื่ะเยา 
ผ่านการเรียนรู้ร่วัมีกันกับทำุกภาค์ส่วันขึ้องพื่่�นทำี� โดยมีอบห้มีายให้้แต่ละค์ณะมีีพื่่�นทำี�รับผิดช้อบ

อย่างเป็นทำางการ และมีีการจัำดการอย่างเป็นระบบ วิัเค์ราะห์้ประเด็นปัญห้าร่วัมีกับชุ้มีช้น โดยเล่อกประเด็น
ปัญห้าเร่งด่วันและมีีโอกาสประสบผลสำาเร็จำสูง อีกทำั�งเล่อกพื่่�นทำี�ชุ้มีช้นทำี�มีีผู้นำาชุ้มีช้นทำี�เขึ้้มีแขึ้็ง มีีภาค์ีเค์ร่อขึ้่าย 
ในพื่่�นทำี�ทำั�งทำ้องถุิ�น ภาค์รัฐ ภาค์เอกช้นและชุ้มีช้น ไปสู่การพื่ัฒนาเป็นโค์รงการ โดยใช้้ค์วัามีรู้ค์วัามีสามีารถุ 
ขึ้องค์ณาจำารย์ นักวัิช้าการในค์ณะ เขึ้้าไปช้่วัยแก้ไขึ้และเรียนรู้ร่วัมีกันกับประช้าช้นในพื่่�นทำี� เมี่�อประสบผลสำาเร็จำ
ในการแก้ไขึ้เกิดเป็นชุ้มีช้นต้นแบบ จำ้งเรียกวั่า โมีเดล ต้นแบบ (Success Model) โดยใน 1 ค์ณะจำะมีีโมีเดล 
อย่างน้อย 1 โมีเดล จำนพัื่ฒนาเป็น 1 ค์ณะ 1 Success Model

 ในส่วันขึ้องค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ได้รับผิดช้อบในพ่ื่�นทีำ�อำาเภอภูกามียาวั จัำงห้วััดพื่ะเยา 
ซ้�งมีีการนำาเทำค์โนโลยีไปพัื่ฒนาองค์์ค์วัามีรู้ และเสริมีสร้างชี้วิัตประช้าช้นในพ่ื่�นทีำ�ดังกล่าวัให้้มีีการพัื่ฒนามีากยิ�งข้ึ้�น 
โดยโค์รงการ 1 ค์ณะ 1 โมีเดล ขึ้องค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา เริ�มีต้นจำากการ 
ศ้กษารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ีและการพัื่ฒนาระบบแผนทีำ�การปลูกป่าทำดแทำน จำากการมีีส่วันร่วัมีขึ้องชุ้มีช้นในพ่ื่�นทีำ� 
อำาเภอภูกามียาวั จำังห้วััดพื่ะเยา โดย อาจำารย์สุดารัตน์ อาจำห้าญ ในปีงบประมีาณ 2557 เพื่่�อรับทำราบปัญห้า
และแนวัทำางการอนุรักษ์ป่าไมี้ขึ้องชุ้มีช้น จำนทำำาให้้เกิดชุ้มีช้นทำี�มีีค์วัามีพื่ร้อมีในการอนุรักษ์ ป่าไมี้ขึ้องชุ้มีช้น 
ค่์อพ่ื่�นทีำ�บ้านร่องปอ ตำาบลดงเจำน อำาเภอภูกามียาวั ต่อมีาในปีงบประมีาณ 2558 ได้มีีการศ้กษาแนวัทำางการพัื่ฒนา 
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และอนุรักษ์ รวัมีไปถุ้งการใช้้ประโยช้น์ป่าชุ้มีช้นในพื่่�นทำี�บ้านร่องปอในโค์รงการระบบสารสนเทำศภูมีิศาสตร์ 
เพื่่�อการอนุรักษ์และการใช้้ประโยช้น์จำากป่าชุ้มีช้นบ้านร่องปอ ตำาบลดงเจำน อำาเภอภูกามียาวั จำังห้วััดพื่ะเยา 
โดย ผู้ช้่วัยศาสตราจำารย์ ดร.นค์รินทำร์ ช้ัยแก้วั ต่อมีาในปีงบประมีาณ 2559 ได้มีีการต่อยอดจำากโค์รงการเดิมี 
มีาเป็นโค์รงการเทำค์โนโลยีภูมิีสารสนเทำศเพ่ื่�อการอนุรักษ์และฟื�นฟูป่าชุ้มีช้น โดย ดร.นิติ เอี�ยมีช่้�น เพื่่�อนำาเทำค์โนโลยี
สารสนเทำศภูมีิศาสตร์เขึ้้ามีาพื่ัฒนาและฟื�นฟูป่าต้นนำ�า ขึ้องป่าชุ้มีช้นบ้านร่องปอ และในปี งบประมีาณ 2560 
และ 2561 นั �นได้มีีการนำาเทำค์โนโลยีภูมีิสารสนเทำศศาสตร์เพื่่ �อบริห้ารและจำัดการป่าชุ้มีช้น ซ้ �งเกิดจำาก
กระบวันการศ้กษา  การศ้กษาดูงานในพื่่�นทำี�ป่าต้นนำ�าขึ้องชุ้มีช้นตัวัอย่าง และนำามีาปรับใช้้ในพื่่�นทำี�ป่าชุ้มีช้น 
ขึ้องบ้านร่องปอ จ้ำงทำำาให้้เกิดฝ่ายช้ะลอนำ�าเพ่ื่�อกักเก็บนำ�าใช้้ในฤดูแล้งขึ้องชุ้มีช้นและพ่ื่�นทีำ�เพื่าะเลี�ยงสัตว์ันำ�าในชุ้มีช้น 
เพ่ื่�อห้ล่อเลี�ยงผู้ค์นในชุ้มีช้น

 ซ้�งโมีเดล “การออกแบบและพัื่ฒนาโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานทำางภูมิีสารสนเทำศแบบมีีส่วันร่วัมี เพ่ื่�อการพัื่ฒนา
ชุ้มีช้นอย่างยั�งย่น บ้านร่องปอ อำาเภอภูกามียาวั จำังห้วััดพื่ะเยา” ได้ดำาเนินการเกี�ยวักับการสร้างฝ่ายช้ะลอนำ�า 
เพื่่�อช้่วัยช้ะลอการไห้ลเวัียนขึ้องนำ�าในช้่วังฤดูแล้งกักเก็บนำ�าไวั้ใช้้ในการเกษตร สร้างค์วัามีเป็นนำ�าห้น้�งใจำเดียวักัน
ระห้วั่างค์ณะกับชุ้มีช้น ดังปณิธานมีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา ทำี�วั่า “ปัญญาเพื่่�อค์วัามีเขึ้้มีแขึ้็งขึ้องชุ้มีช้น” จำนได้รับ 
“รางวััลระดับเห้รียญทำอง (Gold Medal)” จำากการนำาเสนอผลงาน 1 ค์ณะ 1 โมีเดล ในงานพื่ะเยาวิัจัำย ค์รั�งทำี� 9 
โดยได้รับเกียรติจำาก ศาสตราจำารย์เกียรติคุ์ณ คุ์ณห้ญิงไขึ้ศรี ศรีอรุณ นายกสภามีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา ได้ให้้เกียรติ
มีอบรางวััลดังกล่าวั 
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สหกิจศึกษาสู่การพัฒนานิสิต
“บัณฑิ์ตพันธ์ุใหม่” พร้อมใช้ ใฝ่ึรู้ สู้งาน
 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวิัทำยาลัยพื่ะเยา 
มีีค์วัามีมุ่ีงมัี�นทีำ�จำะผลิตบัณฑิิตให้้มีีคุ์ณภาพื่มีีค์วัามีเป็นเลิศทัำ�งทำาง
วัิช้าการ และเช้ี �ยวัช้าญทำั �งการปฏิิบัติงานจำริง เพื่่ �อตอบสนอง
ค์วัามีต้องการขึ้องตลาดแรงงาน จำ้งมีุ่งเน้นการจำัดการเรียนการสอน
แบบสห้กิจำศ้กษา ซ้ �งเป็นระบบการศ้กษาแบบบูรณาการระห้วั่าง 
สถุานศ้กษากับสถุานประกอบการห้ร่อองค์์กรผู้ใช้้บัณฑิิต โดยเน้น 
การปฏิิบัติงานจำริงอย่างเป็นระบบ “สห้กิจำศ้กษา ค์ณะเทำค์โนโลยี
สารสนเทำศและการส่�อสาร” ได้ริเริ �มีขึ้้�นในปีการศ้กษา 2555 โดย
ประสานงาน กับสถุานประกอบการเพื่่�อกำาห้นดภาระงาน ในการ 
รับตำาแห้น่งสห้กิจำศ้กษา การอบรบเสริมีทำักษะวัิช้าการ และวัิช้าช้ีพื่ 
อีกทัำ�งยังได้จัำดระบบอาจำารย์ทีำ�ปร้กษาและพีื่�เลี�ยงจำากสถุานประกอบการ 
เพื่่�อติดตามีการทำำางานอย่างใกล้ช้ิด พื่ร้อมีทำั�งส่งเสริมีการนำาค์วัามีรู้
เพ่ื่�อแก้ไขึ้ปัญห้า ห้ร่อพัื่ฒนานวััตกรรมีในสถุานประกอบการ ผ่านการ
จำัดทำำาโค์รงงานในสถุานประกอบการนั�น ๆ อีกด้วัย เพื่่ �อเตรียมี 
ค์วัามีพื่ร้อมีเขึ้้าสู่การทำำางานขึ้องนิสิต สร้างค์วัามีช้ำานาญในวัิช้าช้ีพื่
จำากผู้ประกอบการตัวัจำริง 
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 ในปีการศ้กษา 2561 ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร ได้ยกระดับการพื่ัฒนาค์วัามีร่วัมีมี่อ 
กับสถุานประกอบการ โดยเข้ึ้าร่วัมีโค์รงการ “บัณฑิิตพัื่นธ์ุให้ม่ี” ขึ้องสำานักงานค์ณะกรรมีการการอุดมีศ้กษา (สกอ.) 
และได้รับอนุมีัติให้้ผลิตบัณฑิิตพื่ันธุ์ให้มี่ ภายใต้ค์วัามีร่วัมีมี่อระห้วั่างห้ลักสูตรวัิศวักรรมีซอฟต์แวัร์และสถุาน
ประกอบการ ด้านไอทำีช้ั �นนำา 9 แห้่ง จำำานวัน 5 รุ ่น (นิสิตรห้ัส 61-65) ซ้ �งรูปแบบโค์รงการได้มีีการจำัดให้้
สถุานประกอบการมีีส่วันร่วัมีในการจัำดการเรียนการสอน 50% ขึ้องเวัลาเรียนทัำ�งห้มีด โดยกระบวันการจำะเริ�มีตั�งแต่ 
นิสิตชั้�นปีทีำ� 1 ทัำ�งการสร้างแรงบันดาลใจำ พัื่ฒนาทัำกษะการแก้ปัญห้า ทัำกษะการนำาเสนอ เรียนรู้งาน ด้านซอฟต์แวัร์ 
ฝ่ึกอบรมีห้ลักสูตรด้านเทำค์โนโลยี สอบมีาตรฐานด้านไอทำีระดับสากล และในระดับช้ั�นปีทำี � 2 สิ �งทำี �มีุ ่งเน้น
และให้้ค์วัามีสำาค์ัญในโค์รงการดังกล่าวั ค์่อ การปฏิิบัติงานจำริงในสถุานประกอบการ และในระดับช้ั�นปีทำี� 3 
สห้กิจำศ้กษาต่อเน่�องไปถุ้งระดับชั้�นปีทีำ� 4 มีีการบูรณาการเน่�อห้ารายวิัช้ากับการปฏิิบัติงาน ณ สถุานประกอบการ 
ทำำาให้้นิสิตสามีารถุสำาเร็จำการศ้กษาได้ภายในระยะเวัลา 3 ปี ค์ร้�ง

 ตลอดระยะเวัลาดำาเนินงานทำี�ผ่านมีา ค์ณะเทำค์โนโลยีสารสนเทำศและการส่�อสาร มีห้าวัิทำยาลัยพื่ะเยา 
มุ่ีงมัี�นผลิตบัณฑิิตทีำ�มีีค์วัามีพื่ร้อมีทัำ�งวิัช้าการ ทัำกษะปฏิิบัติ มีีค์วัามีอ่อนน้อมีถุ่อมีตน ขึ้ยัน อดทำน มุ่ีงมัี�นพัื่ฒนาตน
อยู่เสมีอ สอดค์ล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิิตขึ้องค์ณะ ฯ ค่์อ “พื่ร้อมีใช้้ ใฝ่่รู้ สู้งาน”
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“ผลิตกําลังคนดานดิจิทัลพรอมใชงาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสูชุมชน ดวยมาตรฐานสากล”

รายงาน 2563ประจําป

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 2326 
https://ict.up.ac.th


