


 
 

ประวัติความเป็นมา 

 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544  

ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2545 เปลี่ยนชื่อเป็นส านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ปี 2550–2551 เปิดสอนเพิ่ม 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิ

สารสนเทศศาสตร์ และระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาในปี 255 3 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”  

โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิต 

สู่สากล” และเปิดสอนเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  ในปี 

การศึกษา 2557 เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย และปีการศึกษา 

2550 เปิดหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนาน

สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมมีการ

จัดการเรยีนการสอนระดับปริญญาตร ี9 สาขาวิชา ปริญญาตรีคูข่นาน 2 หลักสูตร และระดับปริญญา

โท 1 สาขาวิชา โดยทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการตามกรอบ

คุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยได้รับการรับรองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ. 2552 จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทุกหลักสูตร   

 ปัจจุบันมีจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 1,234 คน แบ่งเป็นนิสิตช้ันปีที่ 1 (2558) 

จ านวน 393 คน นิสติช้ันปีที่ 2 (2557) จ านวน 258 คน นิสติช้ันปีที่ 3 (2556) จ านวน 252 คน นิสติช้ัน

ปีที่ 4 (2555) จ านวน 275 คน และนิสิตช้ันปีที่ 5-6 (2554-2553) จ านวน 56 คน และมีจ านวน

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 22 คน และมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 63 คน บุคลากรสาย

วิชาการมคีุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 10 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 50 คน และระดับปริญญาตรี 3 

คน โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน  
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 ด้านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ได้มีการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ของส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตั้งแตป่ีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา 

โดยในปี  2555 เป็ นการประ เมิน  สมศ.  รอบที่  3 และในปี  2556 เป็ นการประ เมิน  สกอ .  

จากคณะกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีผลการตรวจประเมนิคุณภาพ ดังนี้ 

 

แผนภูมิที่ 1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศกึษา 2553-2556 
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ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการประเมินหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA ภาคประเทศไทย ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหลักสูตรที่เปิด

ท าการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร เป็นหลักสูตระดับปริญญาตรี จ านวน 9 หลักสูตร 

และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตรของคณะทั้งหมด คณะจัดให้มี

การประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ภาคประเทศไทย โดยคณะกรรมการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

บุคคลภายนอกคณะ และ/หรือ มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ท่าน และบุคคลภายในคณะ จ านวน 2 ท่าน ต่อ

การประเมิน 1 หลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่ไม่ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ

ประเมิน จ านวน 4 หลักสูตร คณะก าหนดให้สาขาวิชาที่รับผิดชอบด าเนินการทดลองประเมินตนเอง 

ทั้งนี ้ตัวบ่งชี้เกณฑ ์AUN-QA ภาคประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิน้ 15 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่

AUN 
Criteria 

1 Expected learning outcome  (ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง) 

2 Programme Specification  (ข้อก าหนดของหลักสูตร) 

3 Programme Structure and Content  (โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร) 

4 Teaching and Learning Strategy  (กลยุทธ์การเรียนการสอน) 

5 Student Assessment  (การประเมนิผู้เรียน) 

6 Academic Staff Quality  (คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ) 

7 Support Staff Quality  (คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน) 

8 Student Quality  (คุณภาพผู้เรียน) 

9 Student Advice and Support  (การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาผู้เรียน) 

10 Facilities and Infrastructure  (สิง่อ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน) 

11 Quality Assurance of Teaching and Learning Process  (การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน) 

12 Staff Development Activities  (การพัฒนาบุคลากร) 

13 Stakeholders Feedback  (ข้อมลูป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย) 

14 Output  (ผลผลิต) 

15 Stakeholders Satisfaction (ความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี) 

 หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวนทั้งสิน้ 10 หลักสูตร มี

คะแนนประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ภาคประเทศไทย ดังนี้ 
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หลักสูตร 
ตัวบ่งชีท้ี่ AUN 

วิธีการประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2  - 3 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2  - 2  - 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2  - ประเมินตนเอง 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เคลื่อนท่ี 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 ประเมินตนเอง 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 
3 3.33 3.57 3 2.71 3.60 3.75 4 3.75 3.8 2.57 2 2.60 3 1 ประเมินตนเอง 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3  - 3 4 2 ประเมินตนเอง 
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แผนภูมท่ีิ 2 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 
 

 

แผนภูมท่ีิ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 โดย คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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แผนภูมท่ีิ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 โดย คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
 

 

แผนภูมท่ีิ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA  

ประจ าปกีารศึกษา 2557 โดย คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร  

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
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แผนภูมท่ีิ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 โดย คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 

แผนภูมท่ีิ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 โดย คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
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แผนภูมท่ีิ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 โดย คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร  

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

 

แผนภูมท่ีิ 9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 โดย การประเมินตนเอง  

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 8 



 
 

 

แผนภูมท่ีิ 10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 โดย การประเมินตนเอง  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 

 

 
 

แผนภูมท่ีิ 11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 โดย การประเมินตนเอง  

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 
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แผนภูมท่ีิ 12 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 โดย การประเมินตนเอง  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ 
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  และในปีการศึกษาเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย ใช้แนวทางการ

ประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของ ทปอ. และ ทอมก.  เพื่อด าเนินการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QA ประจ า ปี

การศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

CUPT-QA ฉบับปีการศึกษา 2557 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยคณะกรรมการ

ประเมินซึ่งประกอบด้วย บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ท่าน และบุคคลภายนอกคณะ จ านวน 

3 ท่าน ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ CUPT-QA ฉบับปีการศึกษา 2557 แบ่งเป็น 1) ตัวบ่งชี้หลัก  (Core 

Indicators) จ านวนทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้ และ 2) ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) จ านวนทั้งสิ้น   8 ตัว

บ่งชี ้มีคะแนนประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ Criteria 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

คะแนนประเมิน 

โดยคณะกรรมการ 

  ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators)       

C.1 อัตราการส าเร็จของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 3 3 

C.2 รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรท่ีีได้งบประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 3 3 

C.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 3 

C.4 ผู้เรยีนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 3 3 

C.5 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.17 3.17 

C.6 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.17 3.17 

C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 2.50 2.50 

C.8 อาจารย์ได้รับการพัฒนา 2.67 2.67 

C.9 รอ้ยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ไม่ต้องคิดคะแนน ไม่ต้องคิดคะแนน 

C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 3 3 

C.10.2 บทบาทและหน้าที่ของผู้บรหิารสถาบัน ไม่ต้องประเมนิ ไม่ต้องประเมนิ 

C.10.3 บทบาทและหน้าที่ของคณบดี 3 3 

C.11 บุคลากรสายสนับสนุนไดร้ับการพัฒนา 2.67 2.67 

C.12 ความพึงพอใจของนักศึกษา 3 3 

C.13 การบริการวชิาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 3 4 

C.14 การสง่เสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 3 
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แผนภูมท่ีิ 13 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ ์CUPT-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 ตัวบ่งช้ีหลัก (Core Indicators)  

 

ตัวบ่งชี ้ Criteria 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

คะแนนประเมิน 

โดยคณะกรรมการ 

  ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators)     

S.1 ระยะเวลาของการได้งานท า 3 3 

S.2 ความพงึพอใจของอาจารย์ และบุคลากร 3 3 

S.3 ความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต และศษิยเ์ก่า 3 3 

S.4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 3 3 

S.5 จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 3 3 

S.6 Student Mobility 3 2 

S.7 
การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม 

พันธกิจ  กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ/สถาบัน 
3 3 

S.8 Green University 3 3 
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แผนภูมท่ีิ 14 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ ์CUPT-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 ตัวบ่งช้ีเลอืก (Selective Indicators) 

 

  จากผลการประเมินประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ ์    CUPT-

QA ประจ าปีการศึกษา 2557 (1 มถิุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ตามตัวบ่งช้ีตามเกณฑ ์CUPT-

QA ฉบับปีการศึกษา 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 1) ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) จ านวนทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้ และ 

2) ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) จ านวนทั้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้ สามารถจ าแนกคะแนนประเมินตาม

เกณฑด์ังกล่าวเพื่อสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ ดังนี้ 
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แผนภูมท่ีิ 15 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 ด้านคณุภาพบัณฑิต 

 

 

แผนภูมท่ีิ 16 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 ด้านคณุภาพบุคลากร 
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แผนภูมท่ีิ 17 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 ด้านคณุภาพหลักสูตร 

 

 

แผนภูมท่ีิ 18 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 ด้านคณุภาพการบริหาร 
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แผนภูมท่ีิ 19 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QA 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 ด้านความพงึพอใจของนสิิตและบุคลากร 

 

 (2) หลักสูตรและบริการ 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 10 หลักสูตร 

แบ่งเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตร ี9 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และมีการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรคู่ขนาน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 

 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ จ านวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

  1.1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

  1.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1.3) สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์  

  1.4) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

  2.1) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

  2.2) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

  2.3) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ จ านวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

  3.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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 4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

  4.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์ราฟิกและมัลติมีเดีย  

 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ จ านวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

  5.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต  

 6) จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรคู่ขนาน จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 

  6.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนานสาขาวิชานิติศาสตร์  

  6.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีบริการที่ส าคัญคือ การให้บริการพัฒนา

นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เช่น บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

บริการให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชน และบริการศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิ ชาชีพด้านไอซีที  

เป็นต้น 

 การจัดหลักสูตรและกลยุทธ์การเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) การศึกษาข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณา

จากผลประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑติ ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการไอที ผลประเมินการเรยีนการ

สอนที่ประเมินโดยนิสิต ผลประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 

ของหลักสูตรต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะ

ปฏิบัติ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของแตล่ะหลักสูตร 

3) ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเชิงทักษะและความสามารถ (Competency)  

โดยอ้างอิงกลุ่มองค์ความรู้ตาม มคอ.1 ของสาขาวิชาต่างๆ  และมีการก าหนดความสัมพันธ์ขององค์

ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Body of Knowledge) รายวิชาที่สอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ในเชิงทักษะและความสามารถ (Competency) ของแต่ละหลักสูตร  
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4) การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมีการน าคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 7 ด้านมาใช้ และได้ก าหนดความสัมพันธ์กับรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร

กับผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดท า Curriculum Mapping ใน มคอ.2  โดยมีผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  

7 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา  

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านสุนทรียศิลป์ และ (7) ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

5) ทุกหลักสูตรมีการก าหนดกลยุทธ์ในการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคน 

ในสาขาวิชาร่วมประชุมก าหนดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล และระบุไว้ใน มคอ. 

2 หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ  

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน

การพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน และในแต่ละภาคเรียนจะมีการก าหนดกลยุทธ์การสอนไว้ล่วงหน้า 

โดยผู้สอนในสาขาวิชาร่วมประชุมก าหนดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล และระบุ

ไว้ใน มคอ. 3 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนิสติ  

6) การจัดการเรียนการสอนมีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้รวบยอดจากภาคทฤษฎี  

ไปประยุกต์ใช้งานจริง และกระตุ้นให้เกิดเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านรายวิชาโครงงาน และวิชาสหกิจ

ศกึษา โดยคณะได้มเีครือขา่ยร่วมมอืกับผูใ้ช้บัณฑติทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการเตรยีมความรู้สู่การ

พัฒนาโครงงานและการเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานท า และยังค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

โดยการน าข้อมูลย้อนกลับมาวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับการจัดรายวิชาเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับบัณฑิต โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นส าคัญ โดยมีกระบวนการสร้างความเข้าใจหลักการพื้นฐาน ได้แก่ วิธีการ

บรรยาย การยกตัวอย่าง สาธิตการใช้กรณีศึกษา (case study) และการทดลองปฏิบัติการจริง (learning 

and practice) เพื่ อ ให้ผู้ เ รียนเข้ า ใจอย่ างลึกซึ้ ง  สามารถประยุกต์การแก้ ไขโจทย์ปัญหาได้   

มีการกระตุ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดในการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมด้วยตัวผู้เรียน

เป็นส าคัญ ผา่นรายวิชาโครงงาน  
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แผนภูมิที่ 20 แสดงจ านวนนิสติประจ าปีการศึกษา 2557 

  (3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปณิธานร่วม “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  

วิสัยทัศน์คณะ “บูรณาการองค์ความรู้ สูก่ารพัฒนานวัตกรรมไอซีทีในระดับนานาชาติ” 

 

โดยมีเป้าหมายของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

1) บัณฑติสามารถท างานในบริษัทข้ามชาติหรือในระดับนานาชาติ  

2) สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ      

3) น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรมด้านไอซีทีไปบริการวิชาการให้เกิดการใช้

ประโยชน์ในระดับชาติหรอืนานาชาติ   

4) ท านุบ ารุงและเผยแพรศ่ลิปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาล้านนาสู่ระดับชาติหรอื

นานาชาติ   

5) บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภบิาล และเนน้การเป็น Green Faculty 
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พันธกิจหลัก (Mission) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องตามพันธ

กิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านบริการ

วิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ โดยก าหนดพันธกิจและ

เป้าหมายของ พันธกิจไว้ดังนี ้ 

1) การผลิตบัณฑิต  

ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถผลิตบัณฑิต     

ที่มคีุณภาพและมีความสามารถท างานในบริษัทข้ามชาติหรอืในระดับนานาชาติได้ 

2) การวิจัย 

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

3) บริการวิชาการแก่สังคม 

ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู ้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านไอซีทีไปบริการ

วิชาการให้เกิดการใชป้ระโยชน์ในระดับชาติหรอืนานาชาติ   

4) การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนการด้านท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น     

และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

5) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นการเป็น 

Green Faculty 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารคณะยึดหลักธรรมาภิบาล  

บุคลากรท างานอย่างมคีุณภาพและสร้างค่านิยมร่วมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และพัฒนาคณะให้

เป็นคณะสเีขียว (Green Faculty) 

 

 วัตถุประสงค์ร่วม 

1) เพื่อจัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน ( Live and Learn) อย่างมี

ความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

2) เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) 

3) เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment)  
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4) เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local 

Wisdom) สู่สากล 

5) เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

 สมรรถนะหลักของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 2 ด้าน คือสมรรถนะหลัก

ด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสมรรถนะหลักด้าน

การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจหลักของ

คณะและมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมี

งานท าและเป็นคนดีของสังคม โดยคณะมีการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์หลักสูตรเพื่อให้

ผู้เรียนมีคุณสมบัติบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเชิงทักษะและความสามารถ (Competency) 

และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 7 ด้านของมหาวิทยาลัย และมีการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ลาน

กิจกรรม และห้องสมุด มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อส่ งเสริมการมี

งานท าของผู้เรยีน   

2. พันธกิจการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน โดยศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และมีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

ตอบสนองนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล เชน่ การศกึษาเพื่อพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และการพัฒนา

ระบบแผนที่การปลูกป่าทดแทน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษาอ าเภอภูกามยาว จังหวัด

พะเยา การพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดล่วงหน้าของกลุ่มโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการจังหวัด

พะเยา โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นต้น โดยมีการน า

องค์ความรูท้ี่ได้รับจากการวิจัยไปถ่ายทอดสู่ชุมชนไปใช้ประโยชน์ 

3. พันธกิจบริการวิชาการโดยเน้นการใชป้ัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ภายใต้นโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล รวมทั้ง

โครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ

ถ่ายทอดลงสู่ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง  

เชน่ โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนโครงการฝกึอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก

เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบผลิตภัณฑใ์ห้แก่นักเรียนในอ าเภอภูกามยาว โครงการบ่มเพาะเพื่อพัฒนา

อาชีพและการศกึษาต่อดา้นไอซีทีให้แก่นักเรียน เป็นต้น 

4. พันธกิจท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล 

โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงฯ ภายใต้นโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล เช่น โครงการ 

ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โครงการ มพ.สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
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เพลงลูกทุ่ง และโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยมีการน าองค์ความรู้ที่

ได้รับจากการท านุบ ารุงฯ ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนไปใช้ประโยชน์ 

5. พันธกิจบริหารจัดการตามนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพ มีการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน

และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและ

รายงานต่อมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ ด้านการพัฒนาบุคลากรมีการแบ่งภาระงานตามหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ โดยใช้แนวทางการมีส่วมในการท างาน มีการท ารายละเอียดงานและคู่มือการ

ปฏิบัติงาน และมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับตั้งแต่ระดับคณะกรรมการประจ าคณะผู้บริหารและบุคลากร 

โดยมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ผา่นรายงานประจ าปี วารสารข่าว และเว็บไซต์ของคณะ 

 

   (4) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากรทั้งสิ้น 85 คน แบ่งประเภทเป็น

พนักงานสายวิชาการ 63 คน  และพนักงานสายสนับสนุน 22 คน โดยพนักงานสายวิชาการ มีคุณวุฒิ

การศึกษาสาขาวิชาที่ตรงตามหลักสูตรหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สังกัด โดยมีระดับการศึกษาตั้งแต่

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และพนักงานสายสนับสนุน มีคุณวุฒิการศึกษาสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่  

ที่ปฏิบัติ โดยมีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยพนักงานสายวิชาการมีคุณวุฒิทาง

การศกึษาดังนี้   

 

แผนภูมิที ่21 แสดงจ านวนพนักงานสายวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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จ าแนกตามวุฒิการศกึษา (รวมลาศกึษาต่อ) 

 องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้คณะสามารถ

จัดการเรยีนการสอนบรรลุผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังและบรรลุตามพันธกิจหลักของคณะได้ คือ มีการจัด

โครงสร้างองค์กรและการจัดโครงสร้างการบริหารงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย มีการก าหนดหน้าที่

ความรับผดิชอบและมอบหมายสั่งการตามรายละเอียดของงาน (Job Description) มีการท าแผนกลยุทธ์

เพื่อการพัฒนาคณะโดยการมสี่วนรว่มของบุคลากรทุกคน ตั้งแตก่ระบวนการวางแผนและการถ่ายทอด

แผนสู่บุคลากร (P) กระบวนการน าแผนไปปฏิบัติ (D) กระบวนการติดตามประเมินผล (C) และ

กระบวนการปรับปรุงพัฒนา (A)  

  จากการที่สถาบันการศึกษาต่างๆ มีความต้องการอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

และมหาวิทยาลัยพะเยามีการเปลี่ยนแปลงโยบายการรับเข้าพนักงานสายวิชาการเป็นการรับเฉพาะ  

ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านั้น ส่งผลให้คณะไม่สามารถหาผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวได้ 

เนื่องจากศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มักไม่ค่อยมีผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญา

เอกโดยที่ไม่ติดทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น ท าให้คณะอยู่ในภาวะการขาดแคลนผู้สอนในบาง

หลักสูตร  

   

 บุคลากรสายวิชาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภาระงานที่หลากหลาย ได้แก่ 

ภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหาร บุคลากร

สายสนับสนุนมีภาระงานสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ แบ่งตามหน้าที่ เช่น นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บุคลากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและ

บัญชี นักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

เป็นต้น คณะส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นสมาชิกและเป็นคณะกรรมการของสภาพนักงาน  

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนจัดตั้งให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

เกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ และรักษาสิทธิประโยชน์ และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร เป็นต้น  

นอกจากนั้นคณะยังมีข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยมีการส่งเสริมให้นิสิต 

และบุคลากรมีสุขภาพดี  มีการตรวจสุขภาพประจ าปี มีการท าประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรทุกคน  

และมีกิจกรรมออกก าลังกาย เชน่ การฝึกโยคะ และการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากร เป็นต้น 
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   (5) สินทรัพย์ 

1) อาคารสถานท่ี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งอยู่ในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เป็นอาคาร 4 ช้ัน ภายในอาคารแบ่งพืน้ที่ใช้สอยออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) พืน้ที่ใช้สอยส่วน

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) พื้นที่ใช้สอยส่วนของศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (3) พืน้ที่ใช้สอยส่วนของศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และ (4) พืน้ที่ใช้สอย

ส่วนที่ให้บริการเรียนการสอนสว่นกลาง 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พื้นที่ใช้สอยส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบไปด้วย 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสหกิจ

ศกึษา และลานกิจกรรมส าหรับนิสิต โดยแบ่งพืน้ที่ใช้สอยออกเป็นช้ันตา่งๆ ได้ดังนี้ 

ช้ัน 1 ลานกิจกรรมนิสติ 

ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม ห้องสมุด และห้องเก็บ

พัสดุ ครุภัณฑ ์

ช้ัน 3 ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องบ่มเพาะและพัฒนา

อาชีพนิสิต ห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีอาเซียน ห้องปฏิบัติงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชน หอ้งประชุม หอ้งปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หอ้งปฏิบัติงานสาขาวิชา

 24 



 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติงานสาขาวิชา  

ภูมสิารสนเทศศาสตร์  

ช้ัน 4 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและไมโคร

โพรเซสเซอร์ ห้องปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอที ห้องสโมสรนิสิต  

ห้องชุมนุมวิชาการ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ห้องปฏิบั ติงานสาขาวิชา

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) อุปกรณ์การศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะ

อย่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยยังได้จัดหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการกลาง 

ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตทุกคณะอีกด้วย โดยห้องปฏิบัติการ

กลางได้ตั้งอยู่ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้มหาวิทยาลัยพะเยา มีความ

พร้อมด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรองรับ  

การจัดการเรียนการสอน  

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

• ช้ัน 1 ได้แก่ 

1) หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 100 ที่นั่ง  จ านวน 2 หอ้ง  

2) หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง  จ านวน 6 หอ้ง 

3) หอ้งเรียน ขนาด 160 ที่นั่ง  จ านวน 2 หอ้ง 

4) หอ้งเรียน ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 4 หอ้ง  

• ช้ัน 2 ได้แก่ หอ้งเรียน ขนาด 200 ที่นั่ง  จ านวน 1 หอ้ง 

• ช้ัน 3 ได้แก่ หอ้งศูนย์การเรียนรู ้และหอ้งบ่มเพาะและพัฒนาอาชพีนิสิต 

• ช้ัน 4 ได้แก่ 

1) หอ้งปฏิบัติการระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (CISCO Lab) 

2) ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและไมโครโพรเซสเซอร์ (Digital and Micro Controler 

Lab) 

3) หอ้งปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์ 

4) หอ้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอที 

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอ้งเรียนของสว่นกลาง (ส าหรับทุกคณะ)  
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รูปที่ 2 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  

3) งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,898,000 บาท แบ่งเป็น

งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพนิสติ การพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ จ านวน 3,719,142 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 95.41 งบประมาณท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 65,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 1.67 และงบประมาณการบริหารจัดการ จ านวน 113,858 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.92  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 8 ,998,568.37 บาท 

แบ่งเป็นงบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพนิสิต พัฒนาบุคลากร และบริหารจัดการ จ านวน 

8,009,518.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.01 งบประมาณบริการวิชาการ จ านวน 356,500  บาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 3.96 งบประมาณท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 132,550 บาท ร้อยละ 1.47 

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.56 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 6,312,600 บาท แบ่งเป็น

งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพนิสิต พัฒนาบุคลากร และบริหารจัดการ จ านวน 5,432,600 

บาท คิดเป็นร้อยละ 86.06 งบประมาณบริการวิชาการ จ านวน 210,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 

3.33 งบประมาณท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม จ านวน 170, 000 บาท ร้อยละ 2.69 งบประมาณ

สนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 500,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.92 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,956,000 บาท 

แบ่งเป็น 1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จ านวน 

3,555,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.74 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จ านวน 

517,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.43 3) กองทุนวิจัย จ านวน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.05  

4) กองทุนบริการวิชาการ จ านวน 350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.06 5) กองทุนท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม จ านวน 230,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.64 และ 6) กองทุนสินทรัพย์ถาวร จ านวน 

3,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07  

 

 

แผนภูมิที ่22 เปรียบเทียบวงเงนิงบประมาณเงนิรายได้ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ 

ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

 

 

  (6) ระเบียบข้อบังคับ 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการด าเนินงานทุกด้านตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งระเบียบด้านการเงิน พัสดุ บุคลากร การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ฯลฯ มกีระบวนการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (มคอ.)  ทุกหลักสูตร สอดคล้องตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 

2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษาเป็นไป

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ

สาขาวิชา  และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ

ดีถึงดีมาก ส าหรับด้านการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพในระดับสากล ทางคณะฯ ได้ส่งเสริมให้นิสิตสอบ

เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที โดยคณะเข้าร่วมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอทีใน

ระดับสากล เชน่ ศูนย์สอบ ITPE ศูนย์สอบ MOS เป็นต้น 

ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

  (1) โครงสร้างองค์กร 

    1) โครงสร้างองค์กร 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งโครงสร้างภายในองค์กร ออกเป็น 4 ระดับ 

ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับฝ่าย และระดับงาน โดยระดับฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร 

ฝา่ยวิชาการ ฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ฝา่ยกิจการนิสิต และฝา่ยวิจัย โดยในแตล่ะฝ่าย

จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นงาน และภายใต้งานจะประกอบไปด้วยงานย่อยๆ ตามภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบของแต่ละงาน ดังนี้ 
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แผนภูมิที ่23 แสดงโครงสร้างองค์กร 

 

  2) โครงสร้างการบริหาร 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็นคณะวิชาสังกัดของมหาวิทยาลัย

พะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรก ากับดูแล

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพะเยามีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ส าหรับการ

บริหารงานในระดับคณะจะมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีผู้บริหารระดับล าดับถัดไปคือ รองคณบดี 

ผูช่้วยคณบดี หัวหนา้ส านักงาน และหัวหน้างาน ตามล าดับ  ในส่วนของการบริหารศูนย์ที่อยู่ภายใต้คณะ

นั้น จะมีผู้อ านวยการศูนย์และรองผู้อ านวยการศูนย์ท าหน้าที่บริหารจัดการ  ส าหรับในระดับสาขาวิชา 

จะมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้บริหาร  

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานเลขานุการคณะ 

สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ศูนยพ์ัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอด 

เทคโนโลยเีพื่อชุมชน (Cidtec) 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 

สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 
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แผนภูมิที ่24 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน 

 

   ความสัมพันธ์เชงิการรายงานระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยนั้น มีกระบวนการรายงาน

ผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการประจ าคณะเสนอรายงานไปยังคณะกรรมการบริห าร  

เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ จะเสนอต่อไปยังสภามหาวิทยาลัย ส าหรับกรณี

การมอบหมายงานของสภามหาวิทยาลัย สภาจะมีมติใหข้้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของคณะมายังคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะส่งเรื่องมายังคณะ  

ซึ่งคณะจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาแนวทางด าเนินงานต่อไป 

  3) ระบบการสื่อสารทั่วท้ังองค์กร 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ก าหนดนโยบายให้มีการน าระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานและใช้เป็นระบบสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเพื่อความสะดวกในการ

ติดตอ่สื่อสารและการปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีขอ้จ ากัดในการปฏิบัติงาน  โดยผูบ้ริหารได้จัด
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ให้มีการสื่อสารภายในให้แก่บุคลากร ในเรื่องของการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานตามระเบียบงาน

สารบัญ การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (KM) การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน ทั้งในรูปแบบของการติดประกาศ จดหมายข่าว และเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบความเคลื่อนไหว และการด าเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  

3.1) การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบัญด้วยระบบ e-Office 

ผู้บริหาร ใช้ระบบ AMS e-Office ในการมอบหมายและสั่งการไปยังบุคลากรทุกระดับ 

ตั้งแต่รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และพนักงานสายสนับสนุน และใช้เป็นระบบจัดเก็บ

ข้อมูลการปฏิบัติงาน ระบบติดตามการด าเนินงานตามหนังสือต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารโต้ตอบเรื่อง

ต่างๆ กับบุคลากรภายในหนว่ยงาน 

บุคลากร ใ ช้ระบบ AMS e-Office ในการรับหนั งสือสั่ งการจากผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง  

เช่น พนักงานธุรการ รับหนังสือภายนอก ลงทะเบียนรับหนังสือ เสนอหนังสือให้แก่ผู้บริหาร ส่งต่อ

หนังสือไปยังบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหรือผู้เกี่ยวข้อง และติดตามการด าเนินงานตามหนังสือ 

พนักงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ใช้ระบบ AMS e-Office เพื่อรับหนังสือสั่งการจากผู้บริหาร

แต่ละระดับ จัดเก็บหนังสือ ด าเนินการตามหนังสือและรายงานผลย้อนกลับไปยังผู้บริหาร รวมทั้งการ

สื่อสารโต้ตอบเรื่องตา่งๆ กับบุคลากรภายในหนว่ยงาน 
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รูปที ่3 แสดงการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบัญด้วยระบบ e-Office  

3.2) การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (KM) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดนโยบายการสื่อสารและ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกคนเขียน Learning Log เพื่อใช้เป็น

สื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้

บุคลากรเข้าใจให้ตรงกันและสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยใช้ช่อง
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ทางการสื่อสารทั้งระบบ AMS e-office ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

ของคณะ   

  

 

 

รูปที ่4 การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (KM) ด้วยเว็บไซต์ของคณะ 

และระบบ AMS e-Office 
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3.3) การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน ให้แก่บุคลากรภายในได้รับทราบผ่านทางระบบ AMS e-office 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะ  รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และผลการด าเนินงานสู่ธารณะชนผ่านทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ของคณะ Facebook และ YouTube 

เป็นต้น 

  

 

 

รูปที่ 5 การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานผ่านเว็บไซต์คณะ และ Facebook 
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 (2) ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มผู้เรยีนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือนักเรียนที่จบการศกึษาระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า โดยมีคุณวุฒแิละคุณสมบัติตามที่ก าหนดก าหนดไว้ในแต่ละ

หลักสูตร  

 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า พนักงานสายวิชาการ 

พนักงานสายสนับสนุน ผู้บริหารคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการ 

หรอืตลาดแรงงาน รวมทั้งชุมชนที่รับบริการวิชาการตา่งๆ ของคณะ ดังนี้ 

1) กลุ่มนักเรียน นิสิต และบัณฑิต มีความคาดหวังต่อหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะท าให้ผูเ้รียนมคีวามรูแ้ละทักษะ และจบไปมีงานท า คณะได้มกีารทบทวน

หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดการเรียนการสอน

อย่างมีคุณภาพตามความคาดหวัง โดยมีการบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่าง

ศึกษา และหลังจบการศึกษา เช่น การจัดห้องสมุด ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย การจัดโครงการ

บ่มเพาะเพื่อพัฒนาอาชีพด้านไอซีทีให้แก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาเพื่อการ  

มีงานท า และโครงการบัณฑติสัมพันธ์ เป็นต้น 

2) พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุนมีความคาดหวังในการพัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ

บัณฑิตพึงประสงค์ จบไปมีงานท าและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีความคาดหวังในการ

พัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญในการสอนโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ คณะมีบริการสนับสนุนต่อพนักงานสายวิชาการ คือการจัดเครื่องมือและสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานของอาจารย์ การส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอก และการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ โครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบการ

สอนและต ารา เป็นต้น 

3) ผู้บริหารคณะ มีความคาดหวังต่อหลักสู ตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

คุณลักษณะบัณฑติพึงประสงค์ มีอัตราการออกจากการศกึษาก่อนเวลาในหลักสูตรต่ า (Drop out) และ

มีความคาดหวังถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนตามเกณฑ์ภาระ

งานของมหาวิทยาลัย 

4) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีความคาดหวังต่อหลักสูตร มีผู้เข้าเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน สอดคล้องตามกรอบ มคอ. เพื่อให้สามารถ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอนเด็กที่ไม่เก่งให้เป็นคนเก่งหรือมีความสามารถปานกลาง และมีการบูรณา
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การการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงฯ รวมทั้งมีการ

ประยุกต์ใชค้วามรูไ้ปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามปณิธานปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

5) ผู้ใช้บัณฑิต มีความคาดหวังต่อหลักสูตรให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทั้งความรู้

ความช านาญและมีทักษะทางวิชาชีพตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

บุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบและพฤติกรรมที่ดี (Soft Skill) คณะได้เชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมใน

การออกแบบวิธีการเรียนการสอน การพัฒนาโครงงาน และการสหกิจศึกษา รวมทั้งร่วมกันฝึกอบรม

และพัฒนานิสติให้มคีุณภาพก่อนสง่เข้าสหกิจศกึษาหรือฝกึงานกับผูใ้ช้บัณฑิตในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

6) คู่ความร่วมมือด้านวิชาการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มีความคาดหวัง

ต่อหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต่างๆ 

สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและตามนโยบายของคู่ความรว่มมอื เชน่ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คู่ความร่วมมือที่มีนโยบายสนับสนุนการผลิตบุคลากร 

ด้านซอฟต์แวรป์้อนสูอุ่ตสาหกรรมดิจทิัลและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น 

7) ชุมชนที่รับบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ มีความคาดหวังต่อหลักสูตรในการ

สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ

ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ คณะมีการส ารวจความต้องการของชุมชนและน ามาจัดท าแผนพัฒนา

ร่วมกับชุมชน มีการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรร่วมมือกับชุมชนและพัฒนาโครงงานหรือวิจัยหรือบริการ

วิชาการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ตามแผนที่ก าหนด   

  (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

 ผูส้่งมอบและคู่ความรว่มมอืของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

1) ผู้ส่งมอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร คือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามประกาศการรับเข้าศึกษาต่อของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการสร้างความร่วมมือกับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับด้านความต้องการศึกษาต่อของ

นักเรียน ความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ รวมทั้งการดูแลนักเรียนแต่ละ

คนแต่ละกลุ่มที่อาจมีลักษณะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะตัว โดยคณะมีความร่วมมือภายใต้

โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านไอซีที กับโรงเรียน 26 แหง่ ในเขตภาคเหนือ และมีความร่วมมือ

ในการพัฒนาครูผู้สอนไอที และร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ 

รวมทั้งมกีารส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศกึษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2) ผู้ส่งมอบนิสิตที่ศึกษาจบในช้ันปีที่ 1-2 คือคณะวิชาที่สอนในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา

ศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิต คือส านักงานส่ง เสริม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควกรุ๊ป และบริษัทเอกชน  

16 แห่ง ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษาของคณะ มีบทบาทในการให้ข้อมูลย้อนกลับ  

ด้านความต้องการของตลาดแรงงานและให้ข้อมูลคุณสมบัติของบัณฑิตที่บริษัทด้านไอทีต้องการในแต่

ละช่วงเวลา และคู่ความร่วมมอืพัฒนาคุณภาพนิสิตระหว่างเรียน โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ออกแบบ

วิธีการเรียนการสอน การอบรม และการเตรียมพรอ้มเข้าสู่สหกิจศึกษาและการฝกึงานของนสิิต เพื่อให้

นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านไอที และเมื่อจบสหกิจศึกษา

แล้ว ยังได้ท างานในบริษัทคู่ความร่วมมือดังกล่าว บริษัทเหล่านั้นจึงเป็นทั้งคู่ความร่วมมือพัฒนานิสิต

และเป็นผู้ใช้บัณฑิตไปพร้อมๆ กัน และยังช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะในด้าน

การพัฒนานวัตกรรมจนได้รับรางวัลในระดับชาติอีกด้วย เช่น รางวัลชนะเลิศการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ในงาน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 (The ASEAN 

Undergraduate Conference in Computing) 

 

รูปที่ 6 กระบวนการเชื่อมต่อกับผูส้่งมอบและคู่ความรว่มมอื 
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 ในช่วงปีการศึกษา 2555-2557 คณะฯ มีจ านวนนิสิตสหกิจศึกษาที่เกิดจากความ

ร่วมมือดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ดังนี้ 

 

แผนภูมิที ่25 แสดงจ านวนนิสติสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555-2557 

 

4) ผู้ส่งมอบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คือบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์

ต่างๆ ทั้งผู้รับจ้างขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีบทบาทในการให้ข้อมูลย้อนกลับด้านแนวโน้ม

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความต้องการของตลาดแรงงานด้าน

ดังกล่าว คณะได้มีการประสานเพื่อก าหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ  

ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร และคณะยังได้รับความ

ร่วมมือจากบริษัทผู้รับจ้างเหล่านั้นในการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นแหล่งฝึกงาน  

/สหกิจศึกษาให้แก่นิสิตในระหว่างเรียนอีกด้วย เมื่อนิสิตจบการศึกษายังได้ท างานในบริษัทดังกล่าว

อย่างตอ่เนื่อง 

  ข้อก าหนดที่ส าคัญในห่วงโซ่อุปทานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

คือ การได้รับการสนับสนุนที่ดีและการได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตของ

คณะ เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

นอกจากนั้นคณะยังมีกลไกส าคัญในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ โดยการท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน การจัด

บุคลากรร่วมกันปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงการด าเนินงานร่วมกันอย่าง

ต่อเนื่อง คู่ความร่วมมือเหล่านี้มีส่วนช่วยให้คณะพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น 

แอพพลิเคช่ัน Smart Tourism Phayao ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนของนักเรียนและนิสิต และ Digital 

Content ส าหรับผู้ประกอบการในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 สภาวการณ์ขององค์การ  

 สภาวการณ์การด้านการแข่งขันผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ในประเทศไทยมีจ านวนสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ/ในสังกัด 

ทั้งของรัฐและเอกชน รวม 156 แหง (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, กรกฏาคม 2558) และมี

สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 22 แห่ง ที่มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเปิดสอน

หลักสูตรที่เหมอืนกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนั้นยังมีสถาบันอุดมศกึษา อีก

ประมาณ 75 แห่ง (th.wikipedia.org) ที่เปิดสอนบางหลักสูตรด้านไอทีภายใต้คณะอื่นๆ  ท าให้ผู้เรียนมี

ทางเลือกในการเรียนด้านไอทีในสถาบันการศกึษาต่างๆ มากขึ้น มหาวิทยาลัยแต่ละแหง่ต่างก็มีกลยุทธ์

ในการแข่งขันรับนักศึกษาเข้าเรียน และเนื่องจากในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีอัตราการเกิด

ลดลง มีจ านวนผู้อยู่ในวัยเรียนลดลง ท าให้จ านวนนิสิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังกราฟแสดงจ านวนนิสิต

รับเข้าใหม่ในชว่งปีการศกึษา 2551-2558 ดังนี้ 

 

 

แผนภูมิที่ 26 แสดงจ านวนนิสติรับเข้าใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในช่วงปีการศึกษา 2551-2558 
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 แม้ว่าจะมีจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรด้านไอทีมากขึ้น แต่สถานการณ์

การขาดแคลนแรงงานที่มีความเช่ียวชาญด้านไอทียังมีเพิ่มขึน้ แรงงานด้านไอทีในไทยทั้งอุตสาหกรรมมี

ประมาณ 70,000 คน มีจ านวนเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 ,000 คน ผู้ประกอบการด้านไอทีได้ให้

ความส าคัญต่อคุณภาพมากกว่าจ านวนตัวเลขแรงงานด้านไอที (ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อ านวยการสถาบัน

ไอเอ็มซี) เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรการศึกษาของ

สถาบันการศึกษาไม่สามารถปรับปรุงได้ทันตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ผลิตบัณฑิตที่มี

ทักษะไม่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
 

 จากสภาวการณ์ดังกล่าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้วางแผนในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดแรงงานมากขึ้น 

โดยการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน การเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมทั้งได้ศึกษาผลประเมินการเรียนการสอน ผล

ประเมินผู้ใชบ้ัณฑติ ผลประเมินหลักสูตรโดยนิสิตและบุคลากร และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้และทักษะตรงกับความคาดหวัง

ของต้องการของตลาดแรงงาน โดยจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 4 ปี เป็นหลักสูตรประจ าปี 

พ.ศ. 2559 รวมทั้งมีการวางแผนส่งเสริมให้นิสิตได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านไอซีทีใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 40 
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ผลการด าเนินงานดา้นจัดการเรียนการสอนที่เน้นใหน้ิสิตอยู ่

และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสงัคม 
  

1. ผลการผลติบัณฑิต 

 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนิสิตในปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 1,165 คน  โดย

แบ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 1,158 คน และนิสติระดับปริญญาโทภาคพิเศษ จ านวน 7 คน 

 

เปรียบเทยีบจ านวนนิสิตประจ าปีการศึกษา 2555-2558 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    51 32 44 74 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 24 24 12 36 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 32 12 9 24 

4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    53 41 24 48 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      28 50 27 68 

6. สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์     25 21 24 18 

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  60 53 45 55 

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ - 10 - 0 

9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 1 4 68 61 

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ต  7 0 0 0 

รวม  281 247 253 384 
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จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรแีละปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2558 

สาขาวิชา 
ขั้นปีที่ รวม 

(คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 74 44 32 51 12 4 2 1 220 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 36 12 24 24 - - - - 96 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ    

    และการสื่อสาร 
24 9 12 32 - - - - 77 

4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 48 24 41 53 5 1 4 1 177 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 68 27 50 28 1 1 2 - 177 

6. สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 18 24 21 25 4  - - 92 

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 45 53 60 5 1 - - 219 

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

    เคลื่อนที่ 
- - 10 - - - - - 10 

9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

    และมัลติมีเดีย 
61 68 4 1 - - - - 134 

10. สาขาวิชาเทคโนโลยี 

     อินเตอรเ์น็ต  
- - - 7 - - - - 7 

รวม 384 253 247 281 27 7 8 2 1,209 

 

เปรียบเทยีบจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555-2557 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    41 43 46 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    57 81 94 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      32 75 46 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 12 30 40 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  96 61 59 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ต (ปริญญาโท)   12 10 2 

รวม 250 300 287 
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2.  รายงานการประเมนิผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
 
 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลประเมินสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนิสติ ประจ าปี

การศกึษา 2557 ทุกสาขาวิชา ดังนี้  
 

จ านวนร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน (A B+ B C+ C D+ D และ S) และไม่ผ่าน (F และ U) 

ในรายวิชาต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2557  

สาขาวิชา ผ่าน ไม่ผ่าน 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 89.72 10.28 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 92.87 7.13 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 81.13 18.87 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 86.93 13.07 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 88.11 11.89 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 86.60 13.40 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 83.50 16.5 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 79.68 20.32 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 69.75 30.25 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ต (ปริญญาโท) 87.50 12.50 
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ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านและไม่ผา่นในรายวชิาต่างๆ ของปีการศึกษา 2557

ผ่าน ไม่ผ่าน
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ร้อยละของผลการเรียนของนิสิตประจ าปีการศึกษา 2557 

สาขาวิชา A B+ B C+ C D+ D F 

สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  10.04   10.29   9.12   10.01   14.97   16.34   15.11   7.94  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 8.65 7.59 12.40 13.75 18.99 16.42 11.59 5.41 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  6.95   6.98   8.22   13.63   12.55   14.89   11.27   16.43  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  14.76   10.44   12.45   13.17   13.02   8.17   10.91   9.32  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  13.24   8.02   12.46   12.00   14.63   12.80   10.21   10.63  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  9.80   6.25   11.34   13.90   19.96   12.49   11.14   2.88  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  13.48   7.74   11.05   14.22   14.04   10.01   10.18   16.06  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที ่  7.84   5.05   9.81   10.91   13.12   15.08   17.87   20.32  

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย  7.91   6.96   9.81   15.42   12.77   7.02   9.86   4.74  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (ปริญญาโท)  7.69   23.08   23.08   -     -     -     -     -    
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ร้อยละของนิสิตที่สอบได้ S,U,P และ W ในรายวิชาฝึกงาน รายวิชาสหกิจศึกษา  

และ รายวิชาโครงงาน ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ร้อยละของนิสิตที่สอบได้ S,U,P และ W ในรายวชิาฝึกงาน รายวชิาสหกจิศึกษา 

และ รายวชิาโครงงาน ประจ าปีการศึกษา 2557

S U P W

สาขาวิชา S U P W 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 82.04 17.96 0.00 0.00 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 100.00 0.00 0.00 0.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 100.00 0.00 0.00 0.00 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 93.18 0.00 6.06 0.76 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 100.00 0.00 0.00 0.00 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 100.00 0.00 0.00 0.00 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 100.00 0.00 0.00 0.00 
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3. ผลการพัฒนาด้านเอกลักษณ์ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”และพัฒนานิสิตให้สามารถ“เรียนจบและมีงานท า” สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ร่วมของมหาวิทยาลัย ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน กับการบริการ

วิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้นิสิตทุกสาขาวิชาสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้จากการเรียนในห้องเรียนไปใช้ในการจัดท าโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยนิสิตลงพื้นที่

ให้บริการวิชาการร่วมกับคณาจารย์กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และร่วมพัฒนา

โครงงานภายใต้ โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2555 (ระยะที่ 1) โครงการบ่มเพาะและ

พัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเข้าร่วมการฝึกอบรมภายใต้

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคเหนือ ซึ่งการ

จากความรวมมือทางวิชาการกับส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) จากการ

ประเมินผลการพัฒนาด้านเอกลักษณ์ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ภายใต้โครงการวจิัย โครงการ

บริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเมินโดยผู้เกี่ยวข้องมีผลประเมินระดับ

ความส าเร็จในการพัฒนาด้านเอกลักษณ์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
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ผลประเมินการพัฒนาเอกลักษณ์ “ปัญญาเพือ่ความเข้มแข็งของชุมชน” 
 

โครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จ 

โครงการวิจัย 
 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศเพื่อการวเิคราะหก์ารแพร่กระจายเชิง

พืน้ที่ของเต่าปูลูนพืน้ที่ป่าบ้านฮวก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดย ดร.นครนิทร์ 

ชัยแก้ว 

2. ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์พื่อการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนบ้าน

ร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดย ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

3. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบการวิเคราะหข์้อมูลอัจฉริยะส าหรับงาน

ประกันคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในเขตภาคเหนอื  

    โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิรัตน์ เช่ียวสุวรรณ 

4. การพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรูข้องชุมชนกว๊านพะเยา ดว้ยสารานุกรมฉบับ

อิเล็กทรอนิกส์ โดย นางสาวรตนพรรษ สุชาติ 

5. การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 1 : ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล

งานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.นครินทร์  

    ชัยแก้ว 

7. การวิเคราะหพ์ืน้ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา 

    พื้นที่รอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดย อาจารย์นิติ เอี่ยมชื่น และคณะ 

8. การประยุกต์ใชก้ารวิเคราะหค์ุณค่าของขอ้มูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

    ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการระบาดเชงิพื้นที่ของโรคไข้เลือดออก

ในจังหวัดพะเยา โดย ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

9. การตรวจจับการระบาดเชิงพืน้ที่และเวลาของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดพะเยา   

    โดย ดร.นครนิทร์ ชัยแก้ว 

10. โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดล่วงหน้าของกลุ่มโรคไข้เลือดออก 

     แบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา โดย ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

11. การพัฒนาสาระบบคดีและระบบติดตามความคืบหน้าคดี โดย ดร.ไพศาล จีฟู้ 
 

 
 

5.00 
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โครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จ 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

1. โครงการวิชาการเพื่อพัฒนาโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ 

2. โครงการพัฒนาวสารานุกรมจังหวัดพะเยาในรูปแบบสื่อ โดย ผูช่้วยศาสตราจารย 

    ดร.ฐิตริัตน์ เช่ียวสุวรรณ 

3. โครงการด าเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม SMEs ใช้ระบบไอทีในธุรกิจ 

    อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ โดย ดร.ศกยภพ ประเวทจติร์ 

4. โครงการศกึษาการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ป่าชายเลนด้านเทคโนโลยีสารสนเท 

    ภูมศิาสตร์ โดย ดร.ไพศาล จี้ฟู  

5. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital  

    Content ในภาคเหนือ โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ 

6. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการเกษตรใน 

    ภาคเหนอื โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริัตน์ เช่ียวสุวรรณ 

7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าการพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 

    ส าหรับ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา โดยการมสี่วนร่วมของกลุ่มชุมชน  

    โดย นายรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา 

8. โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2555 (ระยะที่ 1)  

    โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

    การสื่อสาร โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital  

    Content ในภาคเหนือ ซึ่งการจากความรวมมอืทางวิชาการกับส านักงานส่งเสริม 

    อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ (SIPA) โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

    สื่อสาร 

10. ทก 5803001  โครงการ ICT Techno Mart 

11. ทก 5803002  โครงการ กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครู อาจารย์ เพื่อ

พัฒนาทักษะการสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระแกนกลาง โครงการบ่ม

เพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแหง่ชาติ  (จัด ณ โรงเรยีนสูงเมน่  

     ชนูปถัมภ ์จังหวัดแพร่)  
 

 
 

5.00 
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โครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จ 

โครงการท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน ์เช่ียว

สุวรรณ 

2. โครงการภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  

    โดย นายสัณหชั์ย หยีวิยม ระยะที่ 2 โดย ประกอบด้วย 

         - กิจกรรมภูมปิัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

ครั้งที่ 1  

         - กิจกรรมภูมปิัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

ครั้งที่ 2 

3. โครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล : ค่ายภูมิสารสนเทศ 

    เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน โดย นางสาวจิราพร กุลสุนทรรัตน์  

4. โครงการท านุบ ารุง ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล : ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน 

    บ้านรอ่งปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดย นางสาวสุดารัตน์  

    อาจหาญ 

5. ทก 5804001  โครงการท าบุญคณะ ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ และไหว้ครู  

6. ทก 5805001  โครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและ 

    ทรัพย์สินพร้อมซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Big Cleaning Day and Excellence drills) 

 
 

5.00 

 

 

หมายเหตุ 

  ระดับคะแนน 1.00 – 2.00 หมายถึง  ปรับปรุง 

  ระดับคะแนน 2.10 – 3.00 หมายถึง  พอใช้ 

  ระดับคะแนน 3.10 – 4.00 หมายถึง  ดี 

  ระดับคะแนน 4.10 – 5.00 หมายถึง  ดมีาก 
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4. ผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

  

 จากการประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาของบัณฑติ     คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รุ่นปี

การศึกษา 2556 ในด้าน(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต มีผลประเมินระดับความส าเร็จใน

การพัฒนาประจ าปีการศึกษา 2557 โดยเฉลี่ยที่ 4.09 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับ “ด”ี ดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

ผลการด าเนนิโครงการพัฒนานิสิตและจัดการเรียนการสอน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระดับ 

ความส าเร็จ 

1. ทก 5801001 โครงการสง่เสริมให้นิสิตเรียนและสอบมาตรฐานสากล  21,000 5.00 

2. ทก5801002 โครงการสง่เสริมทักษะวิชาการนสิิตคณะเทคโนโลยี 

    สารสนเทศและการสื่อสาร 

20,000 5.00 

3. 5801003 โครงการปัจฉิมนเิทศนิสติ  6,820 5.00 

4. ทก 5801004 โครงการสง่เสริมทักษะวิชาชีพนิสิตคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 50,000 5.00 

5. ทก 5801005 โครงการสง่เสริมนสิิตเข้าร่วมการสัมมนา-ประกวดทักษะ 

    ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

79,755   5.00 

6. ทก 5801007 โครงการสหกิจศกึษา 30,000 5.00 

7. ทก 5801008 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนใหแ้ก่ครู อาจารย์ เพื่อพัฒนา 

    ทักษะการสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับกลุม่สาระแกนกลาง โครงการ 

    บ่มเพาะและพัฒนาอาชพีเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

    การสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏริูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ  

    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

285,920 5.00 

8. ทก 5801014 โครงการกิจกรรมรับนอ้งและประชุมเชยีร์ 60,000 5.00 

9. ทก 5801015 โครงการพัฒนานิสิตตัง้แตก่่อนเข้าศึกษาตอ่ และระหว่าง 

    การศึกษา 

29,660 

 

5.00 

10. ทก 5801016 โครงการกีฬา ICT สัมพันธ์ 50,000 5.00 

11. ทก 5801017 โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ 70,000 5.00 

12. ทก 5801018 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 

     การด าเนนิกจิกรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนิสตินักศึกษาและบุคลากร 

     จากตา่งสถาบันการศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2557 

30,000   5.00 

13. ทก 5801019 โครงการเสยีงสะท้อนจากนสิติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     และการสื่อสาร 

10,000   5.00 

14. ทก 5801020 โครงการเลอืกต้ังสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     และการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2558 

- 5.00 

15. ทก 5801022 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เกยีร์ ครั้งที่ 4 - 5.00 

รวม 743,155 5.00 
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5. ผลการพัฒนานิสติตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

ให้สอดคล้องตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 3 ด้าน คอื มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี และ             มี

บุคลิกภาพดี  โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

ด้าน “มีสุนทรยีภาพ”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

โครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จ 

1. กิจกรรมการพัฒนาพืน้ที่ใช้สอยส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ประกอบไปด้วย หอ้งเรียน หอ้งปฏบิัติงาน หอ้งประชุม ห้องสมุด หอ้ง

ปฏิบัติการสหกิจศึกษา และลานกิจกรรมส าหรับนิสิต โดยแบ่งพืน้ที่ใช้สอย

ออกเป็นช้ันตา่งๆ ดังนี้ 

          ชั้น 1  ประกอบด้วย 

                  - ลานกิจกรรมนสิิต 

                  - หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 100 ที่นั่ง  จ านวน 2 หอ้ง    

                  - หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง  จ านวน 6 หอ้ง 

                  - หอ้งเรียน ขนาด 160 ที่นั่ง  จ านวน 2 หอ้ง 

                  - หอ้งเรียน ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง 

          ชั้น 2  ประกอบด้วย 

                   - ห้องเรียน ขนาด 200 ที่นั่ง  จ านวน 1 หอ้ง 

                   - ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม  

                   - ห้องสมุด 

                   - ห้องเก็บของ 

          ชั้น 3  ประกอบด้วย 

                   - ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

                   - ห้องบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพนิสิต 

                   - ห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีอาเซียน  

                   - ห้องปฏิบัติงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

                      สู่ชุมชน  

                   - ห้องประชุม  

5.00 
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โครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จ 

                   - ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                   - ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

                   - ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

                   - ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์       

                   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอ้งเรียนของสว่นกลาง  

                      (ส าหรับทุกคณะ)       

          ชั้น 4  ประกอบด้วย 

                   - ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CISCO Lab) 

                   - ห้องปฏิบัติการดิจทิัลและไมโครโพรเซสเซอร์ (Digital and  

                      Micro Controler Lab) 

                   - ห้องปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์  

                   - ห้องศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอที  

                   - ห้องสโมสรนสิิต  

                   - ห้องชุมนุมวิชาการ  

                   - ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่  

                   - ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

                   - ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 

                   - ห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. กิจกรรมการพัฒนาหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และหอ้งเรียนส่วนกลาง 

(ส าหรับทุกคณะ) พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้ 

          - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 100 ที่นั่ง จ านวน 2 หอ้ง    

          - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 6 ห้อง 

          - ห้องเรียน ขนาด 160 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 

          - ห้องเรียน ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 4 หอ้ง 

          - ห้องเรียน ขนาด 200 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 

          - ห้องบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพนิสิต จ านวน 1 ห้อง 

          - ห้องศูนย์การเรียนรูเ้ทคโนโลยีอาเซียน จ านวน 1 หอ้ง   

          - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอ้งเรียนของสว่นกลาง  

             (ส าหรับทุกคณะ)   จ านวน 1 หอ้ง    

          - ห้องปฏิบัติการระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (CISCO Lab)  

             จ านวน 1 หอ้ง 

22 หอ้ง 
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โครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จ 

             - ห้องปฏิบัติการดิจทิัลและไมโครโพรเซสเซอร์ (Digital and Micro  

                Controler Lab) จ านวน 1 หอ้ง 

             - ห้องปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 หอ้ง 

             - ห้องศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอที จ านวน 1 ห้อง 

3. กิจกรรมผลติเอกสารประกอบการสอน e-books เพื่อใช้เสริมการเรียนรู้ 

    ของนสิิต  

88 รายวิชา 

4. จัดหาหนังสอืหรอืต ารา ส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5,300 เล่ม 

5. ทก 5804001  โครงการท าบุญคณะ ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ และไหว้ครู  5.00 

6. ทก 5705001  โครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย

อาคารและทรัพย์สินพร้อมซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Big Cleaning Day and 

Excellence drills)  

5.00 

7. โครงการภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  

    โดย นายสัณหชั์ย หยีวิยม ระยะที่ 2 โดย ประกอบด้วย 

         - กิจกรรมภูมปิัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอภูกามยาว จังหวัด

พะเยา ครั้งที่ 1  

         - กิจกรรมภูมปิัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอภูกามยาว จังหวัด

พะเยา ครั้งที่ 2 

5.00 

 

ผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

ด้าน “มีสุขภาพดี”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

โครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จ 

1. ทก 5801016 โครงการกีฬา ICT สัมพันธ์ 5.00 

2. ทก 5801022 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เกียร์ ครั้งที่ 4 5.00 
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ผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

ด้าน “มีบุคลิกภาพดี”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

โครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จ 

1. ทก 5801003 โครงการปัจฉิมนเิทศนสิิต   5.00 

2. ทก 5801004 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนสิิตคณะเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

5.00 

3. ทก 5801014 โครงการกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ 5.00 

4. ทก 5801015 โครงการพัฒนานิสติตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อ และระหว่าง 

    การศกึษา 

5.00 

5. ทก 5801017 โครงการบัณฑติสัมพันธ์ 5.00 

6. ทก 5801018 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

    แนวทางการด าเนินกิจกรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนิสตินักศึกษาและ 

    บุคลากรจากต่างสถาบันการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

5.00 

 

 จากการติดตามประเมินผลการพัฒนาอัตลักษณ์ในภาพรวม โดยจัดให้ประเมินโดยนิสิตและ

บุคลากรคณะ มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเฉลี่ยอยู่

ในระดับ “ดีมาก” และประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต มีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนา  ประจ าปี

การศกึษา 2557 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ด”ี ดังนี้ 
 

 
 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ระดับความส าเร็จการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2557 

(ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ) 
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6. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต   

 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเพื่อส่งเสริม

ให้นิสิตประพฤติตนในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมและรู้จักการประกอบคุณงามความดี รวมทั้งเพื่อ

เสริมสร้างให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ได้ด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนสิิตดังกล่าว ได้สง่เสริมและพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนิสิตสอดคล้องตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ (1) ซื่อสัตย์ (2) มีวินัย (3) จิตอาสา 

และ (4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้ เป็น “คนดีของสังคม” 

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์รว่มของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานกิจกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรม ประจ าปีการศึกษา 2557 

ชื่อกิจกกรม / โครงการ ระดับความส าเร็จ 

1. ซื่อสัตย์ : มีกิจกรรม ได้แก่  

          1) ลดอัตราการทุจริตในการสอบ :  

             จากกิจกรรมรณรงค์ไม่ทุจริตในการสอบและแจ้งโทษในการทุจริต 

ก่อนสอบกลางเทอมและปลายเทอม (ร้อยละ) ในปีการศึกษา 2557 คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่มนีิสติทุจริตในการสอบ 

5.00 

2. มีวินัย  : มีกิจกรรม ได้แก่ 

          ปีการศึกษา 2557 คณะ ICT มีนิสิตที่ได้รับการลงโทษทางวินัย อ้างอิง

จากรายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไป

ตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสติ เข้าสอบสาย แต่ง

กายไม่เรียบร้อย เข้สอบผิดสถานที่) (UP-DOES 05.05.1) โดยมีรายละเอียดใน

ภาพรวมในการสอบแต่ละครั้ง ดังนี้ 

         1) การสอบระหวา่งวันที่ 21-29 มีนาคม 2558 : มีนิสติทุกช้ันปีที่ได้รับการ

ลงโทษทางวินัย ร้อยละ 2.27 

         2) การสอบระหว่างวันที่ 18-22 และ 25-29 พฤษภาคม 2558 : มีนิสิต

ทุกชั้นปีที่ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 0.62 

         3) การสอบระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2558 : มีนิสิตทุกช้ันปีที่ได้รับ

การลงโทษทางวินัย ร้อยละ 3.85 

         จากข้อมูลทั้งหมด คณะ ICT มีนิสิตทุกช้ันปีที่ได้รับการลงโทษทางวินัยคิด

เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.25 และมีนิสิตที่ไม่ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 97.75 

คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.89 จากคะแนนเต็ม 5.00 

4.89 
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ชื่อกิจกกรม / โครงการ ระดับความส าเร็จ 

3. จติอาสา  : มีโครงการและกิจกรรม ได้แก่ 

          1) นิสติมกีารช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย คณะ และชุมชน :  

ทุกหลักสูตรมีนิสิตช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย คณะ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้  

คือ จ านวนหลักสูตรที่มีนิสิตช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย คณะ และชุมชน   

ร้อยละ 100 

          2) ทก 5804001 โครงการท าบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่และไหว้ครู 

          3) ทก 5801014 โครงการกิจกรรมรับน้องและประชุมเชยีร์ 

          4) นอกแผน 2558 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างจติสาธารณะของ

นิสติ 2558 

          5) นอกแผน 2558 โครงการท าบุญและบ าเพ็ญประโยชน์ ICE ครั้งที่ 2 

5.00 

4. ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  : มีโครงการและกิจกรรม ได้แก่ 

          1) ใช้เทคโนโลยีที่ถูกกฎหมาย :  

ทุกหลักสูตรมีการสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  จากเป้าหมาย 

ที่ตัง้ไว้ คือ ทุกหลักสูตรมกีารสอดแทรกการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค ์    ร้อย

ละ 100 

         2) ทก 5801001 โครงการส่งเสริมให้นสิิตเรียนและสอบมาตรฐานสากล 

         3) ทก 5801002 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการนิสิตคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

          4) ทก 5801004 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนิสิตคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

          5) ทก 5801005 โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมการสัมมนา-ประกวด

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          6) นอกแผน 2558 โครงการการแขง่ขัน UNEP-DHI 

5.00 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรมไว้  4 ด้าน 

ได้แก่ 1) การไม่ทุจริตในการสอบการมีความซื่อสัตย์กับอาจารย์ผู้สอน  2) การแต่งกายถูกระเบียบการ  

เข้าเรียนตรงเวลา  3) การมีความรับผิดชอบในงานที่อาจารย์มอบหมายความเสียสละและเห็นใจผู้อื่น     

และ 4) การบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่ส่วนรวมและจากการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน    มี

ผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาประจ าปีการศึกษา 2556 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.97 จากคะแนนเต็ม 

5.00 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ดังนี้ 
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ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
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7. ผลการด าเนินงานดา้นการพัฒนาศิษย์เก่า 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์

ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า อย่าต่อเนื่อง รวมถึง

จัดกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความภาคภูมิใจในสถาบันแก่ศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรม และมีผลประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนาประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานโครงการด้านการพัฒนาศิษย์เก่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระดับ

ความส าเร็จ 

ทก 5801001 โครงการส่งเสริมใหน้ิสติเรียนและสอบ

มาตรฐานสากล 

21,000 5.00 

ทก 5801004 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนสิิตคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

50,000 5.00 

ทก 5801017 โครงการบัณฑติสัมพันธ์ 70,000 5.00 

 

 
 

ผลประเมินระดับความส าเร็จของโครงการพัฒนาศิษย์เก่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



 

1 

 

การวิจัยที่เนน้การสร้างปัญญารวมหมู่เคยีงคู่ชุมชน 

   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เน้นการสร้าง

ปัญญารวมหมู่  (Collective Intelligence) เคียงคู่ ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด  OUOP – One University        

One Province) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานควบคู่ไป

กับการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิชา ภายใต้การดูแลของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน และ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยของนิสิต และอาจารย์ กับชุมชน 

ด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและศักยภาพพื้นที่ในชุมชนและมีการบูรณาการการวิจัยกับ    

การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
 

ผลการด าเนินงานโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

งบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศเพื่อการวิเคราะหก์าร

แพร่กระจายเชิงพื้นที่ของเต่าปูลูนพืน้ที่ป่า

บ้านฮวก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

37,500 บาท 

 

งบประมาณรายได้

คณะ ICT 

 

ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

 

 

 

2. ระบบการจัดการภาระงานส าหรับ

พนักงานสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

พะเยา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริหารจัดการ 

30,000 บาท 

 

งบประมาณรายได้

คณะ ICT 

 

อาจารย์เมธยา  

ราชคมน์ 

 

 

 

3. ระบบตรวจข้อสอบปรนัยด้วยสมารท์

โฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริหารจัดการ 

30,000 บาท 

 

งบประมาณรายได้

คณะ ICT 

 

อาจารย์วัฒนพงศ ์  

สุทธภักดิ์ 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

4. ระบบรู้จ าอักขระภาษาไทยด้วยแสง 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

35,000 บาท 

 

งบประมาณรายได้

คณะ ICT 

อาจารย์วัฒนพงศ ์  

สุทธภักดิ์ 

5. ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า

ศกึษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

บูรณาการกับการบริหารจัดการ 

10,000 บาท 

 

งบประมาณรายได้

คณะ ICT 

 

อาจารย์ปรัชญา  

นวนแก้ว 

 

 

รวม 142,500 บาท 

งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่อการ

อนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน

บ้านรอ่งปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกาม

ยาว จังหวัดพะเยา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

100,000 บาท 

 

งบประมาณรายได้

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

 

 

 

รวม 100,000 บาท 

งบประมาณแผ่นดิน 

7. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบ

การวิเคราะหข์้อมูลอัจฉริยะส าหรับงาน

ประกันคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา

ในเขตภาคเหนือ 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

270,000 บาท 

 

งบประมาณแผ่นดิน ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ฐิตริัตน ์ 

เชี่ยวสุวรรณ 

8. การพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรูข้อง

ชุมชนกว๊านพะเยา ดว้ยสารานุกรมฉบับ

อิเล็กทรอนิกส์ 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะฯ 

250,000 บาท 

 

งบประมาณแผ่นดิน อาจารย์รตนพรรษ  

สุชาติ 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

9. การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้

ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 1: ต้นแบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล

งานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

900,000 บาท 

 

งบประมาณแผ่นดิน ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

10. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

บริหารจัดการงานวิจัย ระยะที่ 1 

บูรณาการกับการบริหารจัดการ 

300,000 บาท 

 

งบประมาณแผ่นดิน ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

11. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

บูรณาการกับการบริหารจัดการ 

70,000 บาท 

 

งบประมาณแผ่นดิน ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

12. การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอ้มูล

ร้านค้าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ 

ผลติภัณฑ ์OTOP จังหวัดพะเยา โดยการมี

ส่วนรว่มของกลุ่มชุมชน 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

210,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน อาจารย์รัตนธ์ศักดิ์ 

เพ็งชะตา 

13. โครงการวธิรการตรวจจับข้อพกพร่อง

ของซอฟต์แวร์เชิงวัตถุโดยการใชเ้มตา

โปรแกรมและเอสวีดี 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

99,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน ดร.สาคร  

เมฑรักษา วนิช 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

14. โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยการ

ระบาดล่วงหน้าของกลุ่มโรคไข้เลือดออก

แบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

290,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

รวม 2,389,000 บาท 

งบประมาณบรกิารวิชาการ 

15. วิชาการเพื่อพัฒนาโครงการ 1 คณะ 1 

โมเดล 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

150,000 บาท 

 

งบประมาณบริการ

วิชาการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ฐิตริัตน ์ 

เชี่ยวสุวรรณ 

16. โครงการพัฒนาสารานุกรมจังหวัด

พะเยาในรูปแบบสื่อ 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะฯ 

150,000 บาท 

 

งบประมาณบริการ

วิชาการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ฐิตริัตน ์ 

เชี่ยวสุวรรณ 

รวม 300,000 บาท 

งบประมาณท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

17. โครงการภูมิปัญญาจากปราชญ์

ชาวบ้าน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะฯ 

100,000 บาท 

 

งบประมาณท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

อาจารย์สัณห์ชัย  

หยีวิยม 

18. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะฯ 

100,000 บาท 

 

งบประมาณท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ฐิตริัตน ์ 

เชี่ยวสุวรรณ 

19. โครงการบริการวิชาการ ภายใต้

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล : ค่ายภูมิ

40,000 บาท 

 

งบประมาณท านุ

บ ารุงศิลปะและ

อาจารย์จริาพร  

กุลสุนทรรัตน์ 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

สารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า

ชุมชน 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะฯ 

วัฒนธรรม 

20. โครงการท านุบ ารุง ภายใต้โครงการ 1 

คณะ 1 โมเดล : ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน

บ้านรอ่งปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกาม

ยาว จังหวัดพะเยา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะฯ 

20,000 บาท 

 

งบประมาณท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

อาจารย์สุดารัตน์ 

อาจหาญ 

รวม 260,000 บาท 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

21. โครงการพัฒนาสาระบบคดีและระบบ

ติดตามความคืบหน้าคดี 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

1,988,800 บาท  งบประมาณจาก

แหลง่ทุนภายนอก 

ดร.ไพศาล จี้ฟู 

22. โครงการด าเนินกิจกรรมพัฒนาและ

ส่งเสริม SMEs ใช้ระบบไอทีในธุรกิจ

อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

138,000 บาท 

 

งบประมาณจาก

แหลง่ทุนภายนอก 

ดร.ศกยภพ 

ประเวทจติร์ 

23. โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่

ป่าชายเลนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

5,000,000 บาท งบประมาณจาก

แหลง่ทุนภายนอก 

ดร.ไพศาล จี้ฟู 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

24. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม

บุคลากรเพื่อป้อนสูอุ่ตสาหกรรม Digital 

Content ในภาคเหนือ 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

1,100,000 บาท งบประมาณจาก

แหลง่ทุนภายนอก 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ฐิตริัตน ์ 

เชี่ยวสุวรรณ 

25. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม

บุคลากรเพื่อป้อนสูอุ่ตสาหกรรม

การเกษตรในภาคเหนอื 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

1,150,000 บาท งบประมาณจาก

แหลง่ทุนภายนอก 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ฐิตริัตน ์ 

เชี่ยวสุวรรณ 

รวม 9,376,800 บาท 

รวมทั้งสิ้น 12,568,300 บาท 

 

 
 

แสดงสัดส่วนแหล่งทุนวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ผลงานการตีพิมพ์และการน าเสนอผลงานทางวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

เรื่อง 
ชื่องาน/ชื่อวารสารที่ตีพมิพ์ 

หน่วยงาน/สถานท่ีน าเสนอผลงาน 
นักวิจัย 

การน าเสนอผลงานระดับชาติ 

1. การวิเคราะหพ์ืน้ที่เสี่ยงต่อการเกิดดิน

ถล่มพื้นที่ลุ่มน้ ายมตอนบน โดยใช้

กระบวนการวิเคราะหต์ามล าดับช้ัน 

CAS 27 (Oral Presentation), 

วิทยาลัยบัณฑติเอเชีย, ขอนแก่น,  

10 ตุลาคม 2557 

นางสาวนุชรารัตน์ 

และ ดร.ไพศาล จีฟู้ 

2. โปรแกรมสนับสนุนการรับรู้ภาษาซีชารป์ การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย  

ครั้งที่ 4 (Poster Presentation), 
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สถานศกึษาในเขตภาคเหนือของ

ประเทศไทย 

การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย  
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แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
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ค าส าคัญ  (Keyword): เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technologies), ป่าชุมชน (Community 

Forest), การอนุรักษ์และฟื้นฟู (Conservation and Revitalization) 

 

การด าเนินการโครงการ 

ตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องการ

พัฒนาด้านการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน โดยมีนโยบาย

ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่จะน าไปสู่การบูรณาการการวิจัย กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม และแนวคิด 1 คณะ 1 อ าเภอของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่เกิดขึน้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอ่สังคม ชุมชนได้อย่างแท้จรงิ 

จากการติดตามการด าเนินงานโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC อ าเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา และโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของคณะ ปี 2557 ที่ได้จัดท าโครงการ “การศึกษาเพื่อ

พัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และการพัฒนาระบบแผนที่การปลูกป่าทดแทน โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ของอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” ที่ต้องการหารูปแบบหรอืแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ โดยการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อก าหนดรูปแบบและขอบเขตของพื้นที่อนุรักษ์และปลูกป่าทดแทน แต่การส ารวจสภาพพื้นที่พบว่า

พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าชุมชนโดยเฉพาะป่าชุมชนบ้านร่องปอ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ซึ่ง

เป็นป่าชุมชนขนาดใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นหิน หน้าดินค่อนข้างตื้นเก็บความชื้นไว้ได้น้อย ส่งผลใหพ้ันธุ์ไม้

ที่น าเข้าไปปลูกทดแทนไม่สามารถเจรญิเติบโตได้ดีตามลักษณะสภาพของพื้นที่ จากปัญหาดังกล่าวทาง

mailto:Nakarin.ch@up.ac.th
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ชุมชนผู้ดูแลพื้นที่จึงมีความต้องการที่จะหาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่มีอยู่เดิมให้มีความ

อุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการปลูกป่าทดแทนที่จัดท าขึ้นเป็นประจ า ซึ่งแนวทางในการ

อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากป่าที่เหมาะสมนั้น จ าเป็นจะต้องมีการจัดการที่สอดคล้องกับศักยภาพ

และสภาพของพื้นที่ป่านั้นๆ การศึกษา และรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส ารวจและจัดท า

ข้อมูลสภาพพื้นที่ หรือความหลากหลายของชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชน ถือว่ามีความส าคัญต่อการจัดท า

แผนหรอืวางแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ ซึ่งเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศถือ

ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่ถูกน ามาใช้ในการส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลรายละเอียดทรัพยากรต่างๆ ใน

ผืนป่า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการจัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าได้ถูกต้อง แม่นย า และ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หรือศักยภาพของพื้นที่ โดยข้อมูลสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ที่ได้จะมี

ความถูกต้องแม่นย าและสามารถน ามาใช้เป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน ในการวางแผน

จัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 การด าเนินการวิจัยเพื่อวางแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่องปอ หมู่ 14 

คณะท างานได้ท าการส ารวจข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุมชน (รูปที่ 1) ได้แก่ การใช้ที่ดิน ประเภทป่า 

ลักษณะสภาพแวดล้อม ลักษณะการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ที่ตั้งผลผลิตป่าไม้ ฯลฯ จากการส ารวจ

ข้อมูลภาคสนามและแบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชน เพื่อน ามาสร้างฐานข้อมูล และ

จัดท าสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าร่วมกับชุมชน ผล

จากการส ารวจพื้นที่สามารถทราบถึงขอบเขตพื้นที่ป่า (รูปที่ 2) การกระจายตัวของทรัพยากรผลผลิต

ป่า มูลค่าการใช้ประโยชน์ของป่า และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (รูปที่ 3) ซึ่งข้อมูลผลการศึกษาจะถูก

น าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าร่วมกับชุมชน (รูปที่ 4)  

 

 
รูปที่ 1 การส ารวจเพื่อจัดท าฐานขอ้มูลสภาพพื้นที่ และทรัพยากรป่าชุมชน 
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รูปที่ 2 ขอบเขตป่าชุมชนบ้านรอ่งปอ 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างการศกึษาการเปลี่ยนแปลงผลผลิตจากป่าเทียบกับปีที่ผา่นมา 
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รูปที่ 4 การจัดประชุมกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านรอ่งปอ 

 

 ผลจากการประชุมกลุ่มเพื่อจัดท าแผนร่วมกับชุมชนโดยมีเจา้หน้าที่จากสวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับ

ศักยภาพของพื้นที่ พบว่าขุมชนมคีวามตระหนักถึงปัญหาและมีความตอ้งการที่จะฟื้นฟูป่าชุมชนบ้าน

ร่องปอ จากการพิจารณาจากฐานข้อมูลทรัพยากรที่ท าการส ารวจ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการฟื้นฟู

สภาพป่าเบือ้งต้น ไว้ดังนีค้ือ 

 1. ให้คณะท างานศกึษาเพื่อก าหนดพืน้ที่กันออก 50 เมตร จากล าธารเพื่อก าหนดเป็นพืน้ที่ฟื้นฟู

และจัดท าแนวกันไฟ เพื่อไม่ให้ไฟลามเข้าในพืน้ที่ในช่วงฤดูแล้ง และคอยติดตามผลการฟื้นฟูในทุกปีๆ 

 2. จัดท าฝายธรรมชาติเพื่อสร้างความชุ่มชื้นใหก้ับพืน้ที่ฟื้นฟูสภาพป่า 

 3. คัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาปลูกในพื้นที่ป่าทดแทน ซึ่งทาง

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่  จะเป็นผู้อนุเคราะห์จัดหาพันธุ์ไม้เพื่อ

น ามาใช้ปลูกในพื้นที่ โดยกล้าพันธุ์ไม้ที่จะน ามาปลูกในพื้นที่จะถูกแจกจ่ายให้แต่ละครัวเรือนเป็นผู้ดูแล

และน ามาปลูกร่วมกันในวันส าคัญเกี่ยวกับป่าของชุมชน 

 4. จัดท าสื่อพันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์ เพื่อเผยแพร่ โดยร่วมมือกับ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ จังหวัดเชยีงใหม่ ในการออกแบบและจัดท า 

ผลจากการด าเนินการวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้นบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่าน
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กิจกรรมค่ายภูมิสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับความรู้

เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่า และการติดตามการฟื้นฟูโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (รูปที่ 5) โดยข้อมูลที่ได้

ทั้งหมดจะถูกน ามาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลชุมชน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับป่า เพื่อจัดท าศูนย์

การเรียนรูป้่าชุมชนบ้านร่องปอต่อไป  

   
รูปที่ 5: กิจกรรมค่ายภูมิสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน 

 

 การด าเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ.ศ.2558 

ก่อให้เกิดการพัฒนานักวิจัยของคณะ ที่สามารถน าความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนที่จะแก้ไขความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ตนเองดูแลอยู่ โดยแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่องปอ จะถูกน ามาขยาย

ผลเพื่อเป็นต้นแบบในการวางแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าไม้ของป่าแม่ร่องปอ – ป่าห้วย

แก้ว และป่าแมอ่ิงฝา่ยซ้าย ของอ าเภอภูกามยาวต่อไป  

 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

 การส ารวจภาคสนาม การด าเนินการวิจัย กิจกรรมการบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ปีพ.ศ.2558 



 

1 

 

ส่วนที่ 4 

เครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ 

 

โครงการการจัดฝึกอบรมเตรยีมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม 

 Digital Content ในภาคเหนือ 

 

           โครงการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital 

Content ในภาคเหนือ จึงมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นการลดภาวะขาดแคลนบุคลากรส าหรับ เข้าท างานใน

ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยจะมีการจัดท าแผนการด าเนินงานฝึกอบรมส าหรับนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ช้ันปีที่ 4 ที่ใกล้จบการศึกษาหรือนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วแต่ยังไม่มีงานท า รวมทั้ง

บุคลากรในอุตสากรรม Digital Content ซึ่ งจะมีการศึกษาสภาพความต้องการกของบุคลากรใน

อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคเหนือ และวางแผนอบรมและจัดการอบรมร่วมกับผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรม Digital Content ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการ

จ้างงานทั้งในอุตสาหกรรม Digital Content จัดอบรมระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2558 ณ 

ห้องเรียน ICT 1108 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนทั้งหมด 

110 คน 

          หลักสูตรการผลิต Digital Content by Computer Graphic and Animation 

     การอบรมภาคทฤษฎี 90 ช่ัวโมง ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 

1. หลักในการออกแบบงาน Layout อุตสาหกรรม Digital Content เชงิพาณิชย์ และด้าน

การศกึษา ดว้ยโปรแกรม Illustrator, InDesign, Photoshop 

2. การออกแบบและจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ Digital Content Publishing 

3. หลักการถ่ายภาพเบือ้งตน้ ส าหรับสื่อ Digital Content และการปรับแตง่ภาพด้วย

โปรแกรม Photoshop 

4. ความรูเ้บือ้งต้นในการพัฒนา HTML 5 เพื่อประยุกต์ใชก้ับงานด้านการพัฒนา 

Application บน Mobile Device 

5. ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Multimedia 

6. การใชเ้ครื่องมอืพืน้ฐานในการใช ้Adobe Flash เบือ้งต้น 
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7. การสรา้ง Animation 2D แบบ Tween และ Frame by frame ด้วยโปรแกรม Adobe 

Flash 

8. การสรา้ง Movies clip และ Instant Symbol 

9. การใส่เสียงลงในโปรแกรม Adobe Flash 

10. การใส่ Video ในรูปแบบต่างๆ ลงในโปรแกรม Adobe Flash 

11. การเขียน Action script ในการควบคุมเสียงและ Video เบือ้งตน้ 

 

     การอบรมภาคปฏิบัติ ๑๒๐ ช่ัวโมง ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 

1. ฝกึปฏิบัติการออกแบบงาน Layout อุตสาหกรรม Digital Content เชิงพาณิชย์ และ

ด้านการศกึษา ดว้ยโปรแกรม Illustrator, InDesign, Photoshop 

2. ฝกึปฏิบัติการออกแบบและจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ Digital Content Publishing 

3. ฝกึปฏิบัติการถ่ายภาพเบือ้งต้น ส าหรับสื่อ Digital Content และการปรับแตง่ภาพด้วย

โปรแกรม Photoshop 

4. ฝกึปฏิบัติการพัฒนา HTML 5 เพื่อประยุกต์ใชก้ับงานด้านการพัฒนา Application บน 

Mobile Device  

5. ฝกึปฏิบัติการใช้ Adobe Flash 

6. ฝกึปฏิบัติการสร้าง Movies clip และ Instant Symbol 

7. ฝกึปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash 

8. ฝกึปฏิบัติการพัฒนาสื่อ Digital Content 
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โครงการอบรมเตรยีมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 

ในภาคเหนือ 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ ได้ร่วมกัน

จัดท าหลักสูตรการจัดอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการแต่ละแห่ง แล้ว

ด าเนินการจัดอบรมส าหรับบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 หลกัสูตร ดังนี้ 

วิทยาการด้านซอฟต์แวรบ์ริหารจัดการในอุตสาหกรรมการเกษตร ภาคทฤษฎี จ านวน 120 ช่ัวโมง 

1. หลักสูตรการอบรมวิทยาการด้านซอฟต์แวร์บริหารจัดการในอุตสาหกรรมการเกษตร

และการอบรมด้าน e-Market Place ภาคทฤษฎี 90 ชั่วโมง 

▪ การอบรมวิทยาการด้านซอฟต์แวรบ์ริหารจัดการในอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วย

เนือ้หา 

o ทฤษฎีพื้นฐานในระบบธุรกิจ 

o การใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารการซื้อ-ขาย 

o การใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารสินค้าคงคลัง 

o การใชเ้ทคโนโลยีในชว่ยในการจัดท างบการเงิน 

▪ การอบรมด้าน e-Market Place ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

o การตลาดในโลกอินเทอร์เน็ต และความหมาย e-Market Place 

o บริการตา่ง ๆ ในระบบ e-Market Place และความแตกต่าง 

o การจัดเตรยีมข้อมูลสินค้า ก าหนดราคาสินค้า การเพิ่มมูลค่าสินค้า 

o กลยุทธการในการเผยแพร่สินค้าใน e-Market Place แบบต่าง ๆ 

o กฎ กติกา ค่าธรรมเนียม วิธีการสมัครและใช้งาน ใน e-Market Place แบบต่าง ๆ 

2. หลักสูตรการอบรมวิทยาการด้านซอฟต์แวร์บริหารจัดการในอุตสาหกรรมการเกษตร

และการอบรมด้าน e-Market Place ภาคปฏิบัติ 90 ชั่วโมง ประกอบด้วยเน้ือหาดังต่อไปนี้ 

▪ การอบรมวิทยาการด้านซอฟต์แวรบ์ริหารจัดการในอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วย

เนือ้หาดัง ตอ่ไปนี้ 



 

4 

 

o การเก็บข้อมูลความต้องการระบบ 

o การตดิตั้งโปรแกรม การตัง้ค่าเริ่มตน้  

o การใชง้านในระบบต่างๆเช่นการสรา้งรหัสสินค้า การซื้อ การขาย การรับเงิน การ

ช าระเงิน การท าBarcode   

o การป้อนข้อมูลจรงิ 

o การใชร้ะบบรายงานต่างๆ 

▪ การอบรมด้าน e-Market Place ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

o การเก็บข้อมูลสนิค้าและผลิตภัณฑ์ 

o การเลือกชอ่งทาง e-market Place ให้เหมาะกับสินค้าหรอืบริการ 

o การสมัครและหรอืการสร้าง Page  

o การลงถ่ายรูปสินค้า การก าหนดราคาและเทคนิคการเขียนค าอธิบายสินค้า 

o การใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ในช่องทางที่เลือก 

o การตดิตามการขายและการประเมินผลการเลือกช่องทาง e-market Place 

 

โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้วิธีการบรรยายและฝึก

ปฏิบัติ (Workshop) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT 1103/1, ICT 1107 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งทางทีมผู้ประสานงานได้ด าเนินการสรรหาและ

คัดเลือกนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีที่ 4 เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 109 คน ได้เรียนเชิญ

วิทยากรจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้

มอบหมายภาระหน้าที่ให้กับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ผู้ประสานงาน

โครงการฯ การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดหาสถานที่ อุปกรณ์และอ านวยความ

สะดวกให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และทีมวิทยากร จัดท าข้อมูลติดตามการจ้างงานของนิสิตที่ผ่านการอบรม

ให้กับ SIPA และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมมกีารจา้งงานเกิดขึ้นทั้งสิ้น 35 ช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 




