
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏบิัติการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

 

 

  

 

 

 

 

(กรกฎาคม 2562) 



คํานํา 
 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร จัดทําขึ้นภายใตกรอบของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 และสอดคลองกับนโยบาย 

และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2562 – 2565) โดยแผนปฏิบัติดังกลาวไดกําหนด

โครงการตางๆ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดานตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย ไดแก ยุทธศาสตร 

“NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพและมีมาตรฐานดานไอซีที  ยุทธศาสตร “NEXT 

Research” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ ยุทธศาสตร “NEXT 

Service” สงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชในการพัฒนาและสรางเศรษฐกิจแกชุมชน ยุทธศาสตร 

“NEXT Culture” สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร “NEXT 

International” สรางเสริมความเปนสากลเพื่อสรางช่ือเสียงในระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร “NEXT 

Management” บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  

และโครงการที่สนับสนุน Super KPI ตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 

 หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จะเปนประโยชนที่สําคัญเปนอยางยิ่งในการดาเนินงานของคณะใหมี

คุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

สามารถดําเนินการใหคณะบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และสามารถบรรลุนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

   

   
 

 

                                                                              ดร. พรเทพ  โรจนวสุ 

      คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

คํานํา 

สารบัญ 
 

แผนปฏบิัตกิาร Super KPI         1 

แผนปฏบิัตกิาร 

ยุทธศาสตรที ่1 “NEXT Learning”        23 

    พัฒนาบุคลากรที่มศัีกยภาพและมมีาตรฐานดานไอซที ี      

ยุทธศาสตรที่ 2 “NEXT Research”        70 

      พัฒนางานวจัิยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาต ิ                        

ยุทธศาสตรที่ 3 “NEXT Service”        79 

      สงเสรมิการนําเทคโนโลยดีจิทิัลไปใชในการพัฒนาและสรางเศรษฐกจิแกชุมชน  

ยุทธศาสตรที่ 4 “NEXT Culture”        84   

      สงเสรมิการใชเทคโนโลยเีพื่อทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตรที่ 5 “NEXT International”        89 

       สรางเสรมิความเปนสากลเพือ่สรางช่ือเสยีงในระดับนานาชาต ิ 

ยุทธศาสตรที่ 6 “NEXT Management”        92 

       บรหิารงานอยางมปีระสทิธภิาพ เปนธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  

 

 

 

 



 

 

หน้า 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า 2 
 

 

 

 

 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ตัวชี้วัด / Super KPI 

            Super KPI  1 :  ศูนย์พัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัล         

              

 

4. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้รับผิดชอบหลัก คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

5. กรอบงบประมาณ (ภาพรวม) ใชง้บประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา บาท 

 

6. โครงการ/กิจกรรม (จัดท ารายละเอียดแผ่นย่อย) 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา กรอบวงเงนิ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา

ความรู้เพ่ือสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านไอที 

ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

-  

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI หลัก 

โครงการตามตัวชี้วัดหลกัของมหาวิทยาลัย 

 



 

 

หน้า 3 
 

 

 

โครงการ / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI    ศูนยพ์ัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัล  

1. ล าดับโครงการ   ล าดับที่ 1      

2. ชื่อโครงการ    โครงการจัดตั้งศูนยพ์ัฒนาความรู้เพ่ือสอบมาตรฐานวิชาชพีด้านไอที  

3. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

4. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

5. ยุทธศาสตร์คณะ  

 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         -  มีศูนยฝ์ึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชพีด้านไอท ีจ านวน  1 ศูนย์ 

 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสติ   โทร  2334   

7.2 ผู้ประสานงาน  นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว นักวิชาการศกึษา  โทร  2325   

 

8. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี) 

    ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563         

     

9. รายละเอียดโครงการ 

 จากการศึกษาของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ไทย(TDRI) พบว่า ในปี 2560 ประเทศไทยมีความต้องการก าลังคนด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นประมาณ 14,000 คน และมี

แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีจ านวนผู้จบการศึกษาในสาขาด้านดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนปี

ละ 20,000 คน แต่ปัญหาหลักด้านก าลังคนดิจิทัลของประเทศไทย คือ มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจ านวนมาก  

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 



 

 

หน้า 4 
 

 

แต่ขาดแคลนก าลังคนที่มีคุณภาพ เน่ืองจากบัณฑิตที่จบมาไม่สามารถท างานได้จริง ประเทศไทยจึงต้องเร่ง

พัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพและสามารถท างานได้จริง เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ  

และอุตสาหกรรม รวมถงึการพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ที่จะเป็นกา้วส าคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 

 ประกอบกับแผนกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มุ่งหวัง 

ให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้รับการ

รับรองมาตรฐานสากล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงส่งเสริมให้นิสติได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม

และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เพ่ือจะได้ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพไอที อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิต 

และรองรับอุตสาหกรรม S-Curve ตลอดจนเกือ้หนุนการเตบิโตพ้ืนที่ EEC เพื่อการพัฒนาประเทศตอ่ไป 

             

10. งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงนิ) 

 ใชง้บประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า 5 
 

 

 

 

 

1. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ตัวชี้วัด / Super KPI 

 Super KPI 2 :  จัดหลักสูตร non degree program ที่ตอบสนองต่อ Personalized learning   

  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 หลักสูตร         

 

4. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้รับผิดชอบหลัก  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 

5. กรอบงบประมาณ (ภาพรวม) งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย   บาท 

 

6. โครงการ/กิจกรรม (จัดท ารายละเอียดแผ่นย่อย) 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา กรอบวงเงนิ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาความรู้เพ่ือสอบ

มาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที 

ตุลาคม 2562 –  

กันยายน 2563 

40,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI หลัก 

โครงการตามตัวชี้วัดหลกัของมหาวิทยาลัย 

 



 

 

หน้า 6 
 

 

 

โครงการ / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดหลักสูตร non degree 

program ที่ตอบสนองต่อ Personalized learning จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 หลักสูตร  

1. ล าดับโครงการ    ล าดับที่ 1   

2. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาความรู้เพ่ือสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซทีี  

3. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

5. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

6.1.1 ผลผลิต (Output) 

    - นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาได้ใบรับการรับรอง

มาตรฐานสากลไอซีที  

6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

       -  สร้างความตระหนักรูใ้ห้นิสิตทุกคน พัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตทั้งในและนอกประเทศ 

               - นิสิตสามารถน าใบรับการรับรองมาตรฐานสากลไอซีที น าไปสมัครงานได้ 

6.2 เป้าหมายผลผลิต 

     6.2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

           -  มีนสิิตสมัครการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ไม่ต่ ากว่าจ านวน  150 คน 

       6.2.2 ป้าหมายเชิงคุณภาพ 

     -  อัตราความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ารว่มโครงการ ไม่ต่ ากว่า รอ้ยละ 80 

  -  นิสิตท่ีได้รับการรับรองความรู้ความสามารถในระดับสากล (จ านวนคน) ไม่ต่ ากว่าจ านวน 50 คน 

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 
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7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต       โทร  081-680-9005  

7.2 ผู้ประสานงาน  นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว นักวิชาการศกึษา   โทร  095-692-7888  

 

8 ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี) 

  ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563       

 

9 รายละเอียดโครงการ 

ตามแผนกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้บัณฑิตที่จบ                         

จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องได้รับรองมาตรฐานสากล นั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                

และการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมให้นสิิตเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชพีไอทีและได้ผ่านการทดสอบวิชาชีพไอที 

ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเรียนและ  

สอบมาตรฐานสากล ที่สามารถน าไปประกอบการสมัครงานได้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนสิิตให้สอบมาตรฐาน

วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้นิสิตที่จบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

มีความเป็นมาตรฐานในวิชาชีพและมีความสามารถในการแข่งขันคัดเลือกเข้าท างานในภาคอุตสาหกรรมต่อไปใน

อนาคต 

 

10 งบประมาณด าเนินการ (กรุณาแจงหมวดเงิน) 

  งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย          
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1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 () ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ตัวชี้วัด / Super KPI 

 Super KPI 3 :  จัดหลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มแข็ง  

                       :  เป้าหมายตัวชีว้ัด ปีงบประมาณ 2563 คือ มี       

 

4. ผู้รับผิดชอบ 

          4.1 ผู้รับผิดชอบหลัก   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

 

5. กรอบงบประมาณ (ภาพรวม) งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา  บาท 

 

6. โครงการ/กิจกรรม (จัดท ารายละเอียดแผ่นย่อย) 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา กรอบวงเงนิ หมายเหตุ 

1 กจิกรรมการจัดการเรยีนการ

สอนแบบ module ของสาขา SE 

ตุลาคม 2562 ถงึ 

กันยายน 2563 

-  

2 กจิกรรมเสริมความเป็น

ผู้ประกอบการและนักนวัตกรรม 

ตุลาคม 2562 ถงึ 

กันยายน 2563 

-  

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI หลัก 

โครงการตามตัวชี้วัดหลกัของมหาวิทยาลัย 
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โครงการ / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI      จัดหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกอบการอยา่งเข้มแข็ง  

1. ล าดับโครงการ   ล าดับที่ 1      

2. ชื่อโครงการ    กจิกรรมการสร้างหลักสูตรท่ีเสรมิสร้างการเป็นผู้ประกอบการ 

3. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

4. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 () ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

5. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

  หลักสูตรที่พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มแข็ง : มี    

 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ  โทร  2332   

7.2 ผู้ประสานงาน  นางสาวกิ่งกาญจน์  สิงห์ประดัง   โทร  2323   

 

8. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี) 

 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563         

 

9. รายละเอียดโครงการ 

 1) ผลิตบุคลากรท่ีมศีักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับ

การปรับตัวทัง้ภาครัฐและเอกชน และการเกิดของอุตสาหกรรมในอนาคต     

 2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาใหท้ันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและตรงต่อความ

ต้องการของตลาดแรงงาน   

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 
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 3) จัดการการเรยีนการสอนรว่มกับผูป้ระกอบการ เน้นการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ ใหผู้้เรียนได้ประยุกตใ์ช้

ความรู้ ทักษะการท างานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวชิาชีพ มีโอกาสได้รู้จักชวีิตการท างานที่แทจ้รงิก่อนส าเร็จ

การศกึษา    

 4) สร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรยีน ถ่ายทอดประสบการณแ์ละสรา้งรากฐานการแนวคดิการ

เป็นผู้ประกอบการ ทั้งในเร่ืองของกระบวนการคิดเพื่อค้นหาโจทยแ์ละการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 

10. งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงนิ) 

      งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา        
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โครงการ / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI      กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใหม่ และ ปรับปรุงหลักสูตร   

1. ล าดับโครงการ   ล าดับที่ 2      

2. ชื่อโครงการ    กจิกรรมเสริมความเป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกรรม     

3. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

4. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 () ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

5. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

  โมดูลเสริมความเป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2563 : จ านวน 1 โมดูล   

 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม   โทร  2330   

7.2 ผู้ประสานงาน  นางนุชรารัตน์  ถาวะดี      โทร  2327   

 

8. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี) 

 ตุลาคม 2562 ถงึ กันยายน 2563         

 

9. รายละเอียดโครงการ 

 1) ผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือรองรับ

การปรับตัวทัง้ภาครัฐและเอกชน และการเกิดของอุตสาหกรรมในอนาคต     

 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีในระดับสากล โดยมุ่งเน้นมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับสากล เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในตัวผู้เรียนให้กับผู้ประกอบการ และสร้างความมั่นใจในการสมัครงาน

และการท างานให้กับผู้เรยีน          

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 
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 3) ส่งเสริมการจัดการการเรียนการสอนร่วมกับผู้ประกอบการ เน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ให้ผู้เรียน  

ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการท างานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ มีโอกาสได้รู้จักชีวิตการท างานที่แท้จริง

กอ่นส าเร็จการศึกษา    

 4) เสริมสรา้งทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน ถา่ยทอดประสบการณแ์ละสร้างรากฐานการแนวคิด

การเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในเร่ืองของกระบวนการคิดเพ่ือค้นหาโจทย์และการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการ เป็น

ผู้ประกอบการ 

 

10. งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงนิ) 

      งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา        
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1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 () ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ตัวชี้วัด / Super KPI 

 Super KPI 4 :  คณะที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการ EDPex 200 ของ สกอ.                                        .  

                       :  เป้าหมายตัวชีว้ัด ปีงบประมาณ 2563 คือ ใช้       

 

4. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้รับผิดชอบหลัก   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

 

5. กรอบงบประมาณ (ภาพรวม) งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา  บาท 

 

6. โครงการ/กิจกรรม (จัดท ารายละเอียดแผ่นย่อย) 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา กรอบวงเงนิ หมายเหตุ 

1 กจิกรรมสนับสนุนการเตรียม

ความพร้อมรับการประเมินตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพ EdPEx 

ตุลาคม 2562 -

กันยายน 2563 

-  

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI หลัก 

โครงการตามตัวชี้วัดหลกัของมหาวิทยาลัย 
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โครงการ / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI      กจิกรรมเตรยีมพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  

1. ล าดับโครงการ   ล าดับที่ 1      

2. ชื่อโครงการ    กจิกรรมสนับสนุนการเตรียมความพรอ้มรับการประเมินตามเกณฑป์ระกันคุณภาพ EdPEx  

3. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

4. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 () ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 

5. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 “NEXT Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

  เข้ารองรับการประเมิน EdPEx ตามก าหนดของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2563 :  มี                       
 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ  โทร  2332   

7.2 ผู้ประสานงาน     นางกมลทิพย์  รักเป็นไทย      โทร  2329   
 

8 ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี) 

 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563         

 

9 รายละเอียดโครงการ 

 1) พัฒนาการบรหิารจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันการด าเนินงานๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยยึด

หลักธรรมภิบาล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้                                              

 2) ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและกลไกในการบรหิารจัดการคณะ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกจิของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงของบริบทประเทศในปัจจุบัน                         .                                

. 3) พัฒนาระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การบรหิารมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดการขัดแย้งและ

สามารถติดตามผลงานได้                                                                                                     

 

10 งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงนิ) 

      งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา        

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 
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1. คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ตัวชี้วัด / Super KPI 

 Super KPI 5 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถตีพมิพ์ผลงาน (Published paper) ได้ใน

ฐานข้อมูลสากลตามประกาศ กพอ. พ.ศ. 2562 จ านวนไม่น้อยกวา่ 15 ผลงาน 

 

4. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้รับผิดชอบหลัก คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

5. กรอบงบประมาณ (ภาพรวม)  225,000  บาท 

 

6. โครงการ/กิจกรรม (จัดท ารายละเอียดแผ่นย่อย) 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา กรอบวงเงนิ หมายเหตุ 

1 โครงการการส่งเสรมิและพัฒนา

บทความวิจัยเพื่อการตีพมิพ์

วารสารระดับนานาชาติ 

ตุลาคม 2562 -

กันยายน 2563 

225,000  

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI หลัก 

โครงการตามตัวชี้วัดหลกัของมหาวิทยาลัย 
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โครงการ / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถตีพมิพ์ผลงาน 

(Published paper) ได้ในฐานข้อมูลสากลตามประกาศ กพอ. พ.ศ. 2562 จ านวนไม่น้อยกวา่ 15 ผลงาน 

1. ล าดับโครงการ  ล าดับที่ 1 

2. ชื่อโครงการ  โครงการการส่งเสริมและพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพว์ารสารระดับนานาชาติ 

3. คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร       

4. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

5. ยุทธศาสตร์คณะ  

 งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถตีพมิพ์ผลงานได้ในฐานข้อมูลสากลตาม 

 ประกาศ กพอ. พ.ศ. 2562 จ านวน 15 ผลงาน 

 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ        รองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม   โทร. 054-466-666 ตอ่ 2293  

7.2 ผู้ประสานงาน  นางนุชรารัตน์ ถาวะดี   โทร. 054-466-666 ตอ่ 2327 

 

8. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี) 

            ตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 1 ป ี 

 

9. รายละเอียดโครงการ 

  การเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ  

 ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย 

นักศึกษา และสังคมแล้ว ยังมีความส าคัญมากต่อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับในบัณฑิตศึกษา  

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 
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ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายหลังการประกาศใช้กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ว่าจะต้องมีผลงานวิชาการ/วิจัยได้รับการ

ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2562 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีช่ือเสียงด้านการวิจัยทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ จึงสนับสนุนให้บุคลากร ได้แก่ คณาจารย ์พนักงานสายสนับสนุน และ นิสิตของมหาวิทยาลัย 

ในการท าวิจัย สร้างเสริมศักยภาพในการตีพิมพ์ และน าไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งของคณาจารย์ต่อไป เพ่ือให้

ภารกิจทางด้านการบริหารจัดการ งานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้โดยตรงตามตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้เล็งเห็น ความส าคัญของการเสริมสร้างศักยภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติของบุคลากร

ภายใต้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการการส่งเสริมและพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือการ

ตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ ขึ้นมา โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะประกอบด้วย 

  1. กิจกรรมการพัฒนาบทความวิจัย Writing Camp โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนาบทความวิจัย  

มาชว่ยให้ค าแนะน าการพัฒนาบทความวิจัยของคณะ 

  2. กิจกรรมการเรียนรู้วารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางการตีพิมพ์บทความวิจัย

ระดับนานาชาติและกองบรรณาธิการวารสารระดับนานาชาติ มาช่วยให้ค าแนะน าการพัฒนาบทความวิจัยของ

คณะ 

 

10. งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงนิ) 

ล าดับ รายการ  งบประมาณ  

1 คา่ตอบแทนวิทยากร            32,000  

2 คา่ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา           75,000  

3 คา่ใช้จ่ายในการจัดประชุม           22,000  

4 คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง           70,000  

5 คา่ท่ีพัก           20,000  

6 คา่วัสดุส านักงาน             5,000  

7 คา่ถ่ายเอกสาร             1,000  

รวมทั้งสิ้น          225,000  

 หมายเหตุ สามารถถั่วเฉลี่ยได้  
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1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 () ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ตัวชี้วัด / Super KPI 

 Super KPI 6 :  รายวิชาจัดการเรยีนการสอนด้วยส่ือการสอนออนไลน์                                                     . 

                       :  เป้าหมายตัวชีว้ัด ปีงบประมาณ 2563 คือ มากกว่า หรือ เทา่กับ 2 รายวิชา    

 

4. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้รับผิดชอบหลัก   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

 

5. กรอบงบประมาณ (ภาพรวม) งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา  บาท 

 

6. โครงการ/กิจกรรม (จัดท ารายละเอียดแผ่นย่อย) 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา กรอบวงเงนิ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอน และการประเมินผล 

ตุลาคม 2562 -

กันยายน 2563 

30,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI หลัก 

โครงการตามตัวชี้วัดหลกัของมหาวิทยาลัย 
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โครงการ / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI      โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผล 

1. ล าดับโครงการ   ล าดับที่ 1      

2. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผล     

3. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

4. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 () ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

5. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

  จ านวนส่ือการสอนออนไลน์ (ICT@UP Channel) ในปีงบประมาณ 2563 :  จ านวน 7 คลิป / ปี   

 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ  โทร  2332   

7.2 ผู้ประสานงาน  นางกมลทิพย์  รักเป็นไทย    โทร  2329   

 

8. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี) 

                     ตุลาคม 2562 ถงึ กันยายน 2563         
 

9. รายละเอียดโครงการ 

    พัฒนาเอกสารประกอบการสอนและสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลที่รวบรวมเอกสาร

ประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์และสื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัล ที่พัฒนาโดยคณาจารย์ของคณะ เพ่ือเป็นแหล่ง

ทบทวนองคค์วามรู้สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรยีนได้  

                 . 

10. งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงนิ) 

      งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา       

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 
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1. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 () ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ตัวชี้วัด / Super KPI 

Super KPI 7 :  1. จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการเตรยีมความพร้อมให้ย่ืนขอก าหนดต าแหน่งความกา้วหน้าทางวิชาชพี                      

2. จ านวนบุคลากรย่ืนขอก าหนดต าแหน่งความกา้วหน้าทางวิชาชพี      

 

4. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้รับผิดชอบหลัก      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 

5. กรอบงบประมาณ (ภาพรวม) งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย บาท 

 

6. โครงการ/กิจกรรม (จัดท ารายละเอียดแผ่นย่อย) 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา กรอบวงเงนิ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานสายบริการ  

ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

120,000 พัฒนาพนักงานสาย

บริการเพ่ือ

เตรียมพร้อมย่ืน

ข้อเสนอต าแหน่ง

ความก้าวหน้าทาง

วิชาชพี 

2 ทุนสนับสนุนโครงการวจิัยคณะ ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

50,000 สนับสนุนพนักงาน

สายบริการในการท า

วิจัย R2R 

 

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI หลัก 

โครงการตามตัวชี้วัดหลกัของมหาวิทยาลัย 
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โครงการ / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI    เตรยีมความพร้อมให้บุคลากรสายสนับสนุนย่ืนขอก าหนดต าแหน่ง

ความก้าวหน้าทางวิชาชพี  

1. ล าดับโครงการ    ล าดับที่ 1    

2. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายบริการ  

3. คณะ   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 () ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

 

5. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 “NEXT Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธภิาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพย่อมสามารถผลักดันการด าเนินงาน ๆ ได้อยา่งมีประสิทธผิล ทัง้นี้ต้องบริหาร

จัดการ ควบคุมดูแลโดยยึดหลักธรรมภิบาล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

  6.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 

 จัดกิจกรรมอย่างน้อย จ านวน 1 ครัง้ 

         6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  

 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ   นายวรกฤต   แสนโภชน์   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน         โทร  2322  

7.2 ผู้ประสานงาน   นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ                         โทร  2319  

 

8. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี) 

   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 (ระยะเวลา 1 ปี)    

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 
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9. รายละเอียดโครงการ 

ปัจจุบันนี้เป็นยุคที่มีการแข่งขันกันสูงมาก หน่วยงานต่างๆ มีการแข่งขันกันสร้างผลงานให้มีคุณภาพ 

เพ่ือวัดกันว่าหน่วยงานใดมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เว้นแม้แต่หน่วยงานของรัฐที่ยังต้องมี 

การปรับแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในสังคมยุค

นี้ แต่การพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น สิ่งที่มีความส าคัญประการหนึ่ง และเป็นสิ่งที่มี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือ หน่วยงานนั้นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ท างานได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ แต่ปัจจุบันการที่หน่วยงานมีบุคลากรประเภทนี้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ 

หน่วยงานจ าเป็นต้องเพิ่มเติมทักษะและประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการท างานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

อาทิ การอบรมความรูใ้หม่ๆ หรือการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิกันภายในและระหว่างหน่วยงาน นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะฯ เป็นแผน 

ในการพัฒนาและขับเคลื่อนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บรรลุปณิธาน วิสัยทัศน์   

ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงการสร้างค่านิยมร่วม (Core Values) เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความไว้เนื้อ

เช่ือใจซึ่งกันและกัน เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเกิดความเป็นสากล ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯ 

ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง ดั้งนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นว่าพนักงานสายบริการเป็นกลไกหนึ่ง 

ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลัง และเป็นก าลังส าคัญใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้ง หน่วยงานยังเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

ปฏิบัติงานต่างๆ  คณะฯ จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายบริการขึ้น โดยมีกิจกรรมตาม

คุณลักษณะ 3 Green (3G-SPA คือ 1. Green Shared Values 2. Green Performance 3. Green Assessment 

รูปแบบการจัดโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 Green Shared Values  จัดอบรมพนักงานสายบริการเพ่ือสร้างค่านิยมร่วม (Core 

Values) เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

และเกิดความเป็นสากล  

กิจกรรมที่ 2 Green Performance 

จัดอบรมพนักงานสายบริการ เร่ือง "กลยุทธ์การคิด เพ่ือพิชิตการท างาน" เพ่ือให้บุคลากรปรับ

กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดอบรมพนักงานสายบริการ เร่ือง "บริหารเวลา-บริหารงาน" ส าหรับบุคลากร ให้ทราบเทคนิค 

วิธีการในการบริหารเวลาให้พร้อมรับต่อการปฏิบัติงาน ทัง้งานประจ าและงานเรง่ด่วน 

กิจกรรมที่ 3 Green Assessmen  จัดอบรมพนักงานสายบริการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการประเมิน

การปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน / การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  

ประชุมวชิาการ และการ น าเสนอผลงานทัง้ในและตา่งประเทศ 
 

10. งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงนิ) 

               งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย     
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1 “NEXT Learning” 

       พัฒนาบุคลากรท่ีมศีักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการแนะแนว           

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ            โทร  2332                

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกิ่งกาญจน์  สิงห์ประดัง   โทร  2328   
 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

 จ านวนผู้เรยีนจากโรงเรยีนในระบบ (มัธยมปลาย/ปวช) : มากกวา่ หรือ เทา่กับ 300 คน 
 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   สิงหาคม 2563 – กันยายน 2563       
 

8. รายละเอียดโครงการ 

การพัฒนาประเทศในด้านการศึกษา เป็นการพัฒนาที่มีความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม 

และประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีความส าคัญต่อเยาวชนในด้าน

สติปัญญา แต่ที่ส าคัญมากไปกว่านั้นก็คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น เข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทางการศึกษา เพราะเป็นช่องทางในการขยายโอกาส

และมีส่วนชว่ยในการตัดสินใจในอนาคตทางการศึกษาให้แกเ่ยาวชน เพื่อให้สามารถศาสตร์ สาขาวิชา และสถานศึกษา

ที่ตนเองสนใจและสามารถต่อยอดทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต รวมถึงสามารถพัฒนาสติปัญญา ความรู้  

และการเข้าสังคมให้แก่เยาวชน ในขณะเดียวกัน ก็เป็นช่องทางในการเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นที่รูจ้ักแกเ่ยาวชน ผู้ปกครอง สถานศกึษา และชุมชน 
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  150,000  บาท 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการ Comp camp        

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                            

5.2  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ            โทร  2332                 

5.3  ผู้ประสานงาน   นางสาวกิ่งกาญจน์  สิงห์ประดัง  โทร  2328   
 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

       จ านวนผู้เรยีนจากโรงเรียนในระบบ (มัธยมปลาย/ปวช) : มากกว่า หรือ เทา่กับ 300 คน 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   มีนาคม 2563 – พฤษภาคม 2563                       

 

8. รายละเอียดโครงการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศกึษา เพื่อให้นักเรียนมทีักษะและสามารถท างานได้หลังเรยีนจบ รวมถงึสามารถเข้าศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลัยตา่งๆ ในสาขาวิชาที่สนใจและมีความถนัด ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะจงึได้จัดโครงการ Comp Camp 

เพ่ืออบรมและให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)        80,000   บาท 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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1. ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                             

5.2  ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                   โทร  -             

5.3  ผู้ประสานงาน    -    โทร  -   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด 

1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งชมรม

ระบบสมองกลฝังตัว 

การออกกลางคัน (drop out) ของนิสิตตลอดหลักสูตร 

(ไม่มากกวา่ร้อยละ) 

รอ้ยละ 20 

2) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ 3 วิศวะ 

จ านวนรางวัลที่ได้รับ (รางวัล) 3 รางวัล 

3) กจิกรรมคลินกิข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

จ านวนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่ง

ตีพมิพ์ระดับชาติ (ร้อยละ) 

รอ้ยละ 20 

4) กิจกรรมบริการวิชาการเ พ่ือ

ถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

จ านวนองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยด้านไอซีทีไปใช้

ประโยชน์ (เร่ือง) 

14 เร่ือง 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



 

 

หน้า 27 
 

 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด 

1) กจิกรรม ICT to Champion ระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม  

(ไม่ต่ ากวา่ระดับ) 

4.00 

2) กจิกรรมสานสัมพันธ์พี่บัณฑิต ระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม  

(ไม่ต่ ากวา่ระดับ) 

4.00 

3) กิจกรรมคา่ยอาสาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

ระดับความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 4.00 

4) กจิกรรมกฬีาเกียรส์ัมพันธ์ ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ  

(ไม่ต่ ากวา่ระดับ) 

4.00 

5) กิจกรรมสานสัมพันธว์ิศวกรรม บัณฑิตมีความพึงพอใจเข้ารว่มโครงการ  

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ) 

รอ้ยละ 80 

6) กจิกรรมไหว้ครูสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 4.50 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

    ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563                                           

 

8. รายละเอียดโครงการ 

  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.  

ระบุ มี 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือเป็นอัตลักษณ์บัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยพะเยาอีก 3 ด้านคือ 1) ด้านสุนทรียศิลป์ และ 2) ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ  

3) วิชาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นแล้วนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตและบุคลากรให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า บุคลากรทั้งสายวิชาการและ  

สายบริการ และผู้ใชบ้ัณฑิต 

  เ พ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจแล้วเป้าประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากร  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย สาขาวิชา
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานิสิต

และบุคลากรตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของกลุ่มสาขาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง   

โดยมีกจิกรรมทัง้หมดดังนี้ คือ  

1. กิจกรรมสานสัมพันธ์วศิวกรรม  

2. กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3. กจิกรรมคา่ยอาสาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

4. กิจกรรมกฬีาเกียรส์ัมพันธ์  

5. กจิกรรมสานสัมพันธ์พี่บัณฑิต 

6. กิจกรรมเสริมสรา้งความเข้มแข็งทางวิชาการ 3 วิศวะ 

7. กจิกรรม ICT to Champion 

8. กจิกรรมบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

9. กิจกรรมคลนิิกขอ้เสนอโครงการวิจัย 

10. กิจกรรมส่งเสรมิการจัดตั้งชมรมระบบสมองกลฝังตัว 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)        63,800   บาท 
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1. ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                             

5.2  ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ                         โทร  -             

5.3  ผู้ประสานงาน    -    โทร  -   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

     6.1 เป้าหมายเชงิปรมิาณ  

      - จ านวนนิสิต ที่เข้ารว่ม ไม่ต่ ากว่า 50 คน 

     6.2 เปา้หมายเชงิคุณภาพ (ตัวบ่งชี้: KPIs) 

      - นิสิตมีความรูค้วามเข้าใจในเนื้อการการบรรยายและการท า Workshop โดยมีผลประเมินไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80 

      - นิสิตเกดิแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต โดยมีผลประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

      - นิสิตมีความพึงพอใจในกจิกรรมที่เข้าร่วม โดยมีผลประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

  

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563         

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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8. รายละเอียดโครงการ 

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์ในการ

ด าเนินงานของหลักสูตร 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและโครงสร้างของศาสตร์ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่ไปกับด้านบริหารธุรกิจ และความรู้ในกระบวนการจัดการข้อมูลเชิง

พื้นที่ 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการจัดการระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริหารธุรกิจ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

และ 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรมและส านึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เสียสละ

ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร ซึ่งก าหนดไว้ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 1) แสดงออกถึงความเป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา 

และความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร 2) มีทักษะในการสื่อสารและในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

และ 3) มีสุขลักษณะที่ดี ส่วนที่ 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเชิงทักษะ.และความสามารถ ประกอบด้วย 1) เข้าใจ

เกี่ยวกับหลักพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจ 2) มีทักษะการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่

ในปัจจุบันต่อการท างานในองค์กร 3) สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการขององค์กร และเลือกเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม และ 4) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในการแก้ปัญหา

ในองค์กร 

        เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่ก าหนด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้กับนิสิตที่เรียนในหลักสูตร โดยมีความมุ่งหวังเพ่ือ

ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัตเิป็นไปเปา้ประสงค์ของหลักสูตร 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)        38,200   บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติเพื่อผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กราฟิกและมัลติมเีดีย  

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                                  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์ราฟิกและมัลติมีเดีย   โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน     -                       โทร   -  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

         เปาหมายเชิงคุณภาพ 

       - ระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม : ไมต่ํากวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563                        

 

8. รายละเอียดโครงการ 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สกอ.ระบุ  

มี 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวาง บุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยาไดเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือเปนอัตลักษณบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย พะเยาอีก 3 ดานคือ (1) ดานสุนทรียศิลป (2) ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

และ (3) วิชาชีพ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร นอกจากนั้นแลวนโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและคณะ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีเปาประสงคในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตและบุคลากรใหเปนไปตาม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่ง สอดคลองกับความตองการของผูเกี่ยวของ ทั้งนิสิตปจจุบัน นิสิตเกา บุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายบริการ และ ผูใชบัณฑิต เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจแลวเปาประสงคในการพัฒนาศักยภาพของ

นิสิตและบุคลากร คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย ไดจัด

โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือผล การเรียนรูที่คาดหวัง สาขาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนานิสิตและบุคลากรตามผลการ เรียนรู ที่คาดหวังของกลุมสาขาวิชาใหสอดคลองกับความตองการ 

ของผูเกี่ยวของ  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  72,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติเพื่อผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                        

5.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                      โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน     -   โทร  -   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 - จ านวนนสิิต ที่เข้าร่วมกจิกรรม : ไม่ต่ ากว่า 80 คน  

        6.2 เปา้หมายเชงิคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ : KPIs) 

- นิสิตมคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการพูดที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร 

  งาน : มีผลประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

- นิสิตมคีวามพึงพอใจในกจิกรรมที่เข้ารว่ม : มีผลประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563       

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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8. รายละเอียดโครงการ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์

ในการด าเนินงานของหลักสูตร คือ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ให้สามารถท าหน้าที่ประสานงาน มีความสามารถในการสื่อสารและท างานเป็นทีม เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ  

ด้านสังคมและองค์กร มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถในการ

เรียนรูศ้าสตรแ์ละเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง   

  จากข้อมูลป้อนกลับของผู้ประกอบการ พบว่า นิสิตที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  

มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม กอปรกับการส่งเสริมให้นิสิตมีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญดังนั้นเพ่ือให้การผลิตบัณฑิต

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด และเสรมิสร้างสมรรถนะของนิสิตตามที่ผู้ประกอบการเสนอแนะ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือผล

การเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้กับนิสิตที่เรียนในหลักสูตร โดยในกิจกรรมโดยมีความมุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และให้นิสิตได้มีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานจริงจากสถาน

ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วเป็นผู้มีความพร้อมในการท างาน และสามารถ  

น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้จริง ขณะเดียวกันการเรียนรู้

ทางธรรมะและฝึกสมาธิ แก่นิสิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการใช้ชีวิต จึงได้จัดโครงการนี้เพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพและผลการเรียนรูแ้ละคาดหวังในสายอาชพีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอกีด้วย 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  47,800    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติเพื่อผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวัง สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                 

5.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์                      โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน    -    โทร  -   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

 1.จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วม มากกว่า 85%ของจ านวนนิสิตท้ังหมดของหลักสูตร 

      2.ระดับความรูแ้ละความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ารว่ม ไม่น้อยกวา่ 3.50 (จากคะแนนเต็ม 5)   

        

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563       

 

8. รายละเอียดโครงการ 

 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA นับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญในระดับ

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดไว้เป็นนโยบายส าคัญ เพราะจะท าให้เราสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของหลักสูตร อีกทั้งสามารถเปรียบเทียบกับหลักสูตรระหว่างสถาบันอ่ืนๆได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการพัฒนา

การศึกษาตามเกณฑ์ของ AUN-QA หลังสูตรต้องมีการก าหนด ELOs (Expected Learning Outcomes) เพ่ือเป็นสิ่งบ่งชี้

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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ว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะมีศักยภาพหรือความสามารถในเร่ืองใดบ้าง นอกจากนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะตอ้งมีการส่งเสริมให้เป็นไปตามผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังด้วย 

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่เห็นความส าคัญของกิจกรรมการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่

ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปูพื้นความรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คอดหวังของหลักสูตร 

ดังนั้นสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงมีโครงการที่จะน าวิทยากรที่ประสบความส าเร็จในสายงานอาชีพด้าน  

ภูมิสารสนเทศมาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ท าทั้งในสายเอกชนและราชการ เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นิสิต  

ในหลักสูตรได้ทราบถงึผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  20,600    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติเพื่อผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวัง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                        

5.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                      โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน    -    โทร  -   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

  ตัวชีว้ัดเชงิปรมิาณ 

-จ านวนนสิิตที่เข้ารว่มกิจกรรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนนิสิตสาขาวทิยาการคอมพิวเตอรท์ุกชั้นปี 

  ผลลัพธ ์(Outcome) 

-ให้นิสติเกิดความตระหนักการน าเอาความรูด้้านวิชาการไปประยุกต์ใช้งานในด้านตา่ง ๆ 

-สร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตในการเรยีน 

-สร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ให้กับนิสิตในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   พฤศจกิายน 2562 – มิถุนายน 2563        

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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8. รายละเอียดโครงการ 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. 

ระบุ มี 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู ้3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นอัตลักษณ์บัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยพะเยาอกี 2 ด้านคือ 1) ด้านสุนทรยีศลิป์ และ 2) ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ  

ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ในด้าน ความรู้ ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จึงจัดโครงการส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมการสัมมนา / ประกวดทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้นิสิต 

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับประเทศ อาทิเช่น การสัมมนาทางวิชาการ การแข่งขันประกวดทักษะด้าน

เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตมีความมีความเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ร่วมแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้กับนสิิตจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  อีกท้ังยังเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้นิสติมีเวทีในการแสดงทักษะความรู้

ความสามารถ รวมทัง้เป็นการเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้กับนิสิต 

  

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  42,800    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติเพื่อผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวัง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    
 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                           

5.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                      โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน    -    โทร  -   
 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

1. มีนสิิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 50 คน 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รว่มโครงการอยู่ในระดับดี 

3. นิสิตสามารถน าความรูท้ี่ได้ ไปต่อยอดในงานวิจัย การพัฒนาซอฟต์แวร ์การประกวดแข่งขัน หรือการ

น าเสนอในที่ประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563       
 

8. รายละเอียดโครงการ 

ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ มีนิสิตรวมทั้งหมดกว่าร้อยคนแต่ละคนมีทักษะ ความสามารถ ความสนใจที่แตกต่างกัน ตลอดจนผล

การเรียนของนิสิตส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่วง 2.00 ถึง 3.00 อีกทั้งเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในด้านของการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความสามารถ 

ประสิทธิภาพและความหลากหลาย จึงเกิดเป็นความท้าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอน  

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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การเตรียมคนเข้าสู่อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบเพ่ือตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนการวิจัยและสร้าง

นวัตกรรม ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายที่ส าคัญเพ่ือที่จะสร้างและพัฒนาบุคคลากรให้สามารถตอบสนองต่อ

อุตสาหกรรมและบริบทที่เปลี่ยนไป ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์เหล่านี้และช่วยให้

เกิดการพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและยังตรงกับความต้องการของตลาด

อุตสาหกรรมซอฟต์แวรใ์นปัจจุบันอีกทั้งยังชว่ยให้นิสติมีทักษะด้านวิศวกรรมซอฟต์แวรใ์นระดับที่สูงขึน้ 

ประเด็นส าคัญประการแรกคือนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งนั้นมีผลการเรียนอยู่ในระดับ  

ปานกลางค่อนมาทางต่ า ผลการเรียนบางรายวิชาส่งผลให้เกรดเฉลี่ยของนิสิตอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์อยู่จ านวน

หนึ่ง ซึ่งท าให้นิสิตอยู่ในสถานะพ้นสภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และการเขียน

โปรแกรม เป็นวิชาที่อาศัยความอุตสาหะและเป็นวิชาที่เสริมสร้างพื้นฐานด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งนิสิตสาขา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์มปีัญหาในรายวิชาเหล่านี้อยู่ตลอดมา 

อีกทัง้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอรแ์ละวิศวกรรมซอฟต์แวรม์ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการ

เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งความหลากหลายของเทคโนโลยีจ านวนมาก เช่นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  

ที่มีเทคนิคใหม่ๆ เกิดขึ้นจ านวนมากเช่น Angular, React, Vue ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก JavaScript หรือการพัฒนา 

โมบายแอปพลิเคชันที่มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายมากเช่น การพัฒนาแบบครอสแพลทฟอร์ม โดยอาศัย

เทคโนโลยี JavaScript เช่นเดียวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน หรือใช้เคร่ืองมือมาตรฐานที่ผู้พัฒนาแพลทฟอร์ม

ก าหนดขึ้นเรียกว่า เนทีฟ (Native) เช่น Android หรือ iOS ซึ่งแต่ละแพลทฟอร์มนั้นมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน  

หรือเป็นลักษณะของการเขียนด้วยดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการอบรมเทคโนโลยีใหม่ ที่น่าสนใจเพ่ือให้นิสิตสามารถ

ท างานได้ทันทีหรือสามารถพัฒนาระบบ หรือนวัตกรรมหรืองานวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อชุมชนได้ 

อย่างไรก็ตามการอบรมเพียงอย่างเดียวอาจไม่ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ นิสิตยังจ าเป็นต้องได้ฝึก

ทักษะในการปฏิบัติงานจริง โดยอาศัยการพัฒนาระบบหรือนวัตกรรมหรือการวิจัย เพ่ือให้นิสิตได้น าความรู้ที่ได้รับ

มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์จรงิ หรืออาจเป็นการบริการวิชาการต่อหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอก 

หรืออาจเป็นงานวิจัยของอาจารย์ที่นิสิตสนใจเข้าร่วม ซึ่งการปฏิบัติงานจริงเหล่านี้เป็นการสร้างเสริมนิสิตให้มี

ความรู้ ทั้ ง ด้ านวิ ชาการห รือทั กษะของสาขาวิ ชา  และยั งช่ วย ให้ นิ สิ ตมีคุณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ 

ตามนโยบายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาและ

ยุทธศาสตรข์องประเทศได้ 

ทั้งนี้โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือผลการเรียนรู้ที่คาหวัง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น  

มีเป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาศักยภาพของนิสิต ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพของคน โดยอาศัยการ อบรมเสริมผลการเรียนรู้ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางอาชีพ และเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน าความรู้เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาระบบ

เพ่ือตอบสนองต่อชุมชนและหน่วยงาน ท าให้นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายต่างๆ 

ยุทธศาสตรข์องประเทศและอุตสาหกรรมซอฟต์แวรใ์นปัจจุบันและอนาคต 
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  31,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการ Young ICT Camp  

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (√) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                        

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต      โทร  081-680-9005  

5.3 ผู้ประสานงาน                                  -                          โทร          -                     

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

6.1.1 ผลผลิต (Output) 

-  นิสิตในคณะสามารถร้องเพลงประจ ามหาวิทยาลัยและเพลงของคณะได้ 

6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

-  นิสิตในคณะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยได้อยา่งถูกต้อง 

- ได้มีสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนนิสิต รุ่นพี่ อาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ 

6.2 เป้าหมายผลผลิต 

       6.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

        - นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

       6.2.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

- ระดับพึงพอใจของนิสิตที่เข้ารว่มโครงการ : ไม่ต่ ากว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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-  นิสิตใหม่สามารถร้องเพลงเชียร์ของคณะ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและรู้จัก  

รุน่พีท่ี่เคารพมากขึน้ มีความสามัคคกีัน ใชช้วีิตในมหาวิทยาลัยอยา่งมีความสุข 

-  นิสิตใหม่รู้สึกภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะที่สามารถน าไปถ่ายทอดให้น้องรวมถึงการน าความรู้  

ที่ได้รับไปปรับใชใ้ห้เข้ากับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกดิประโยชนท์ัง้แก่ตนเองและส่วนรวม 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   พฤษภาคม 2563 - สิงหาคม 2563        

 

8. รายละเอียดโครงการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีนโนยายในการพัฒนานิสิตของคณะสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็น

คนเก่ง คนดี และมีความสุข คิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์  

เป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตเอง ที่ต้องปรับตัวจากการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะท าให้

นิสิตสามารถปรับตัวและใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์ 

ตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ คือ เป็นผู้มีสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี ส่งผลให้นิสิตเม่ือส าเร็จ

การศึกษาออกไปแล้วมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม

จริยธรรม  มีความรู้มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นผู้มบีุคลิกภาพ สุขภาพ และสุนทรยีภาพ  

ด้วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงได้จัดโครงการ Young ICT Camp ขึ้นโดยมี

รูปแบบกิจกรรม ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องแบบสร้างสรรค์ เพ่ือให้นิสิตใหม่สามารถ

ปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เรียนส าเร็จในระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นบัณฑิตที่พึ่ง

ประสงค์ของสังคมและชุมชน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  50,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการกีฬา ICT Sports for Health 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                      

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต      โทร  081-680-9005  

5.3 ผู้ประสานงาน  ประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร        -          

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

 6.1.1 ผลผลิต (Output) 

 - นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ได้พบปะเพ่ือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกีฬาและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ

กัน 

 - เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันมีสุนทรียภาพและ

ลักษณะนสิัยด้านกฬีา  มีสุขวินัย มสีุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ดีรูจ้ักดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ         

 6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

 - ช่วยให้นิสิตรู้จักน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต พึงประสงค์                

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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6.2 เป้าหมายผลผลิต 

       6.2.1 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 - ระดับคุณภาพของนิสิต ในด้าน “มีสุขภาพดี”: ไม่ต่ ากว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00     

            - ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ : ไม่ต่ ากว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00     

6.2.2 เป้าหมายเชงิปรมิาณ 

           - นิสิตช้ันปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการ : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของนิสิตทั้งหมด 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563         

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดการศึกษามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งกิจกรรม

กฬีาเป็นกจิกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประโยชนต์่อนิสิตทัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ โดยการกฬีาและการออกก าลัง

กายมีส่วนช่วยพัฒนานิสิตให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตที่ดี  มีอารมณ์ที่มั่นคง 

กิจกรรมกีฬายังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างนิสิตรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างความสัมพันธ์อันดี

ให้เกิดขึ้นระหว่างนิสิต อาจารย์ และบุคลากร และการแข่งขันกีฬายังมีส่วนช่วยให้นิสิตรู้จักน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้  

รูช้นะ รูอ้ภัย ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑติพึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสโมสรนิสิตคณะฯ จึงได้จัด

โครงการ ICT Sports for Health โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้กิจกรรมกฬีาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต อาจารย์ 

และบุคลากรเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบปะสังสรรค์กัน รวมถงึสร้างความสามัคคแีละสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  20,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการบัณฑิตสัมพันธ์         

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต      โทร  081-680-9005  

5.3 ผู้ประสานงาน                       -                                              โทร             -                 
 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

  6.1.1 ผลผลิต (Output) 

  - บัณฑิตใหม่ นิสิต และบุคลากร ได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และสร้างความสัมพันธ์อันดี 

- บัณฑิตใหม่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานและการด าเนินชีวติแก่นสิิตปัจจุบัน 

- บัณฑิตได้ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร     

            - คณะและหลักสูตรได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาจากบัณฑิตใหม่ 

  6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

  - เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน 

- นิสิตปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนเพื่อต่อยอดไปสู่การท างานในอนาคต 

- บัณฑิตมีความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

- คณะและหลักสูตรสามารถวางแผนการด าเนินการ และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามความ

ต้องการของตลาดงาน 
 

 

6.2 เป้าหมายผลผลิต 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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       6.2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - บัณฑิตใหม่เข้ารว่มโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

6.2.2 เป้าหมายเชงิปรมิาณ 

  - บัณฑิตมีความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการ : ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563        
 

8. รายละเอียดโครงการ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย ถือก าเนิดครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว เม่ือคราวพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ครั้งเม่ือวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาจวบจนปัจจุบัน  

พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ถือเป็นพิธีการที่ส าคัญส าหรับบัณฑิตทุกคน ในอันที่จะสร้างความภาคภูมิใจ 

ความรู้สึกที่ดีต่อสถาบัน และความสุขแก่บัณฑิตและครอบครัว ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณต่อที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงได้เสด็จพระราชด าเนินพระราชทานปริญญา

บัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เป็นประจ าทุกปี อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อบัณฑิตอย่างหาที่

เปรยีบมไิด้ 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยพะเยาจะได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ีเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองคใ์นการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบ่ัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา                         

และในช่วงเวลาดังกล่าว ว่าที่บัณฑิตใหม่จะได้เดินทางมายั งมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือร่วมการฝึกซ้อมพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร จึงเป็นโอกาสอันดีที่คณะและนิสิตปัจจุบันจะได้มีโอกาสต้อนรับและแสดงความยินดีกับ

ว่าที่บัณฑิตใหม่ ด้วยการจัดสถานที่และซุ้มต้อนรับ เพ่ือให้ว่าที่บัณฑิตใหม่ได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก และจัดกิจกรรม

ต่างๆ เพ่ือเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างคณะ รุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงเป็นโอกาสที่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตใหม่  

และนิสิตปัจจุบันได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับ

บัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึง

ได้จัดโครงการบัณฑิตสัมพันธ์เพ่ือใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางในการพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดี  

ความภาคภูมิใจ และความรู้สึกที่ดีต่อคณะ มหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิตปัจจุบัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้

นิสิตปัจจุบันมีความเพียรพยายามในการเรียนเพ่ือประสบความส าเร็จในการเรียนเพ่ืออนาคตเฉกเช่นว่าที่บัณฑิต

ใหม่ 
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  170,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการปัจฉิมนิเทศนสิิต 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                   

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต      โทร  081-680-9005  

5.3 ผู้ประสานงาน                         -                                  โทร     -                                                            

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

  6.1.1 ผลผลิต (Output)  

- นิสิตไดเ้ทคนคิการเตรยีมความพร้อมในการสมัครงาน และประกอบอาชีพ 

- นิสิตทราบแนวทางในการศึกษาต่อของสาขาตนเอง 

- นิสิตมแีนวทางในการใชช้วีิตในวัยท างาน 

  6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

- นิสิตไดง้านท าตามที่ต้องการ 

- นิสิตไดศ้ึกษาต่อตามความต้องการของตนเอง 

- เป็นบัณฑิตที่ใชช้วีิตอยา่งมีความสุข 

6.2 เป้าหมายผลผลิต 

6.2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ระดับความพงึพอใจของนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ  : ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

6.2.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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-  มีนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   กุมภาพันธ ์2563 – เมษายน 2563        

 

8. รายละเอียดโครงการ 

การเตรียมความพร้อมให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา เป็นเร่ืองที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง                      

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิต                

ชั้นปีที่ 4 ได้ทราบแนวทางและวิธีการหางานท า ทราบขั้นตอนการสมัครงานในองค์กรและบริษัทต่างๆ พัฒนา

บุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมในการรับการสัมภาษณ์งาน รวมถึงเพ่ือให้ทราบทิศทางและแนวโน้ม

ตลาดแรงงาน การเตรียมความพร้อมความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ แนวทางการศึกษาต่อในสาข าต่างๆ                     

ในระดับบัณฑิตศกึษา และการวางแผนในการด าเนินชวีิตในอนาคต 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  20,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีพงึประสงคต์าม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                      

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต      โทร  081-680-9005  

5.3 ผู้ประสานงาน                               -                           โทร          -             

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

6.1.1 ผลผลิต (Output) 

-นิสิตได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ขององค์กรในศตวรรษ

ที่ 21 

- นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองในด้านต่างๆใหสู้งขึน้ ตลอดจนมีความพรอ้มในการใชช้วีิต การเรียน และการท างาน 

6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

- นิสิตสามารถใช้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างปกติสุข สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด และเป็นบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ของสังคม 

  - นิสิตเป็นผูม้ีคุณลักษณะตามตามอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6.2 เป้าหมายผลผลิต 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



 

 

หน้า 50 
 

 

6.2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ารว่มโครงการ  : ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

6.2.2 เป้าหมายเชงิปรมิาณ 

- มีนสิิตใหม่เข้ารว่มโครงการ  : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563       

 

8. รายละเอียดโครงการ 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่ระดับอุดมศึกษามีความเปลี่ยนแปลง

ค่อนข้างมาก ดังนั้น นิสิตใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีความจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้าสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือที่จะได้

เรียนส าเร็จตามท่ีมุง่หวังไว้ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วย 

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ตามปกติจะมุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงวิชาการเพ่ือน าไป

ประกอบอาชีพ แต่สิ่งที่มีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมคือคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่  

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ความคิดและเชาว์ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

รับผิดชอบ การวิ เคราะห์ และการใช้ ชี วิ ต  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ   

ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการเสริม

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี  

ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึงความส าคัญนี้ จึงได้จัด

โครงการนีข้ึ้นมาเพ่ือให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับชวีิตในรัว้มหาวิทยาลัยได้ และเห็นความส าคัญของอาจารย์/

อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีบทบาททั้งการจัดการเรียนการสอนและดูแลนิสิตให้มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยได้มีความสุข ส าเร็จการศกึษาตามประสงค ์และมีการพัฒนาคุณลักษณะในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตท่ีสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  100,000    บาท 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า 51 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติให้มีทักษะทางวิชาการ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                            

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต      โทร  081-680-9005  

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวราพงษ ์คล่องแคล่ว นักวิชาการศกึษา  โทร  095-692-7888 

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

6.1.1 ผลผลิต (Output) 

  - นิสิตเข้าร่วมประกวด-แข่งขันในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   - นิสิตไดพ้บประกับนิสิตของสถาบันอ่ืน  

      6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

         - นิสิตไดแ้นวคิดใหม่ๆในการท าโครงงาน 

        - ให้นิสติเกิดความตระหนักการน าเอาความรู้ด้านวชิาการไปประยุกตใ์ชง้านในด้านตา่ง ๆ 

        - สร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตในการเรยีน 
 

6.2 เป้าหมายผลผลิต 

       6.2.1 เป้าหมายเชิงเชิงปรมิาณ 

   - จ านวนของการส่งเสริมการเข้าร่วมการประกวดทักษะ แข่งขัน อบรมหรือน าเสนอผลงานด้าน  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างน้อย  5 รายการ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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         - จ านวนรางวัลที่ได้รับจากการส่งนิสิตเข้าร่วมการประกวดทักษะ แข่ งขันหรือน าเสนอผลงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างน้อย  5 รางวัล 

        6.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   - ความพึงพอใจของนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563         

 

8. รายละเอียดโครงการ 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.ระบุ  

มี 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้เพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือเป็นอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

พะเยาอกี 2 ด้านคือ 1) ด้านสุนทรียศ์ิลป และ 2) ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ  

ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ในด้าน ความรู้ ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์               

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   

จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีทักษะทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีทักษะ 

ทางด้านวชิาการ การพัฒนาการเรยีนของนิสิต การเข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับประเทศ อาทิ เช่น การสัมมนาทาง

วิชาการ การแข่งขันประกวดทักษะด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตมีความมีความเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง                  

ของเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนิสิตจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวของกับความรู้นิสิต                    

อีกทั้งยังเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้นิสิตมีเวทีในการแสดงทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งการจัดอบรม 

ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ในอนาคต                          

เพื่อเป็นการเสรมิประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้กับนิสิต 
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  200,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการอบรมเตรยีมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต      โทร  081-680-9005  

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว นักวิชาการศกึษา  โทร  095-692-7888 

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

      6.1.1 ผลผลิต (Output) 

- นิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษา ไม่น้อยกวา่ปีละ 50 คน 

- นิสิตท่ีลงทะเบยีนสหกิจศกึษา ไม่น้อยกวา่ 50 คน  

       6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

- มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพ

ให้แก่นสิิต  

- นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษา ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าปีละ 50 คน 

6.2 เป้าหมายผลผลิต 

      6.2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพ

ให้แก่นสิิต ไม่นอ้ยกวา่ 5 ราย 

- นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษา ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าปีละ 50 คน 
  

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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      6.2.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- มีคูมื่อสหกจิศกึษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- มีการจัดโครงการส่งเสรมิสหกจิศกึษา ไม่น้อยกวา่ปีละ 1 โครงการ 

- นิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษา ไม่น้อยกวา่ปีละ 60 คน 

- นิสิตท่ีลงทะเบยีนสหกิจศกึษา ไม่น้อยกวา่ 50 คน 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563        

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ด้วยในปัจจุบันสหกิจศึกษาเริ่มมีความส าคัญและมีบทบาทมากขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมี

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวทางจัดการศึกษาระดับปริญญากว้างขวางขึ้นใน

เกือบทุกสาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกันคือ การส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ผ่านประสบการณ์การท างาน  

ในสถานประกอบการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานถือเป็นส่วนส าคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการ

ท างานทันทีท่ีจบการศกึษา 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักถึงความส าคัญของสหกิจ

ศึกษาจึงได้จัดโครงการสหกิจศึกษาของคณะฯขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตเข้าสู่การท างานอย่างเป็นรูปธรรม 

และตรงกับสาขาวิชาที่ได้เรียนมา เปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและการท างาน

รว่มกับสถานประกอบการรวมทัง้ได้รับการจ้างงานในอนาคต 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  30,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสตินักศกึษา 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต       โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน    -    โทร  -   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

6.1.1 ผลผลิต (Output) 

        - มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรูง้านด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา จากภายในสถาบัน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย  

       - นิสิตจากต่างคณะและต่างสถาบันได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียน ประสบการณ์ และข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ทั้งทางด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาและการศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนากิจกรรมนิสิต 

อย่างสร้างสรรค์ 

  6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

  - นิสิตสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและขีดความสามารถอยา่งยั่งยืน 

  - บัณฑิตของคณะเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงาน 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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6.2 เป้าหมายผลผลิต 

  6.2.1 เปา้หมายเชิงคุณภาพ 

- ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ารว่มโครงการ ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80 

  6.2.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ  

  - นิสิตและบุคลากรได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา 

  - ได้สรา้งความสัมพันธ์อันดีตอ่กันกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

  - นิสิตและบุคลากร มีเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือกันในการพัฒนากจิกรรมพัฒนาคุณภาพนิสตินักศกึษา 

  

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   มกราคม 2563 – เมษายน 2563                     

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบันการศึกษาจัดโครงการเพื่อเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพ

นิสิตนักศึกษาให้มีขีดความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์และเพิ่มโอกาส 

การมีงานท า ตลอดจนตอบสนองต่อการพัฒนานิสิตสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศละการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายในการพัฒนานิสิตสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  

3) ด้านทักษะทาง 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากลุ่มนิสิต

เป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนิสิตซึ่งเป็นผู้น ากิจกรรมนิสิต และกลุ่มนิสิตที่มีความประสงค์จะเสริมสร้างศักยภาพ

ตนเอง โดยด าเนินการในรูปแบบของโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถของนิสิตในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนของนิสิต และเพ่ือตอบโจทย์ประกันคุณภาพทางการศึกษา

โดยมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนิสิต เพ่ือให้นิสิตทั้งจากต่างคณะและต่างสถาบันได้

ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียน ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งทางด้านกิจกรรม และการศึกษา  

เพื่อมุ่งสู่การพฒันากจิกรรมนสิิตอยา่งสร้างสรรค์        

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  17,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต       โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน    -    โทร  -   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

7.1 ตัวชีว้ัด 

     7.1.1 ผลผลิต (Output) 

  - นิสิตมีช่องทางในการน าเสนอปัญหาและข้อเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการ 

สวัสดิการ และสิทธิของนิสิต ต่อมหาวิทยาลัยและคณะ 

  - มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและความต้องการของนิสิตเพ่ือใช้เป็นข้อมูล  

ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมของนิสิตได้ดียิ่งขึ้น  

     7.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการให้บริการ 

และการจัดการเรียนการสอนแก่นสิิตตามแนวทางของการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 

7.2 เป้าหมายผลผลิต 

  7.2.1 เป้าหมายเชงิคุณภาพ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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  -  ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม ไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

7.2.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

  -  นิสิตเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ 200 คน 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563        

 

8. รายละเอียดโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่  

ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการให้แก่นิสิต นอกเหนือจากหน้าที่ทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัย  

และคณะยังมีหน้าที่ในการจัดการบริการด้านต่างๆ และจัดสวัสดิการและดูแลสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต  

แต่การที่มหาวิทยาลัยและคณะจะเป็นผู้ให้บริการแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีช่องทางให้ผู้รับบริการ คือ นิสิต  

ได้รอ้งเรียนหรือเสนอแนะปัญหาหรือความต้องการ ก็จะท าให้การให้บริการด้านต่างๆ แก่นสิิตอาจจะไมต่อบสนอง

ความตอ้งการและความเป็นจริงแกน่ิสิตในฐานะผู้รับบริการอย่างเต็มที่ 

 ด้วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดให้มีโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางให้แก่นิสิตในการแสดงความคิดเห็น

และปัญหาตา่งๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการด้านต่างๆ สวัสดิการและสิทธิต่างๆ ของนิสิต ที่มหาวิทยาลัยและคณะ 

จัดให้สร้างส านึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนในสังคม และส่งเสริมการสร้างสรรค์สังคมที่สามารถขับเคลื่อน  

ได้ด้วยความเป็นธรรมและการยอมรับในกติกาซึ่งกันและกัน สร้างแนวคิดที่สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาและผลักดันให้

นิสิตมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมภายใต้สิทธิและหน้าที่ของนิสิตตามที่มหาวิทยาลัย คณะ และนิสิต ร่วมกันก าหนด 

รวมถึงเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิตให้แก่ทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการที่เหมาะสมองนิสิตได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  8,000     บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต       โทร  081-680-9005    

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว นักวิชาการศกึษา   โทร  095-692-7888  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

6.1.1 ผลผลิต (Output) 

- นิสิตและบุคลากรมีความสัมพันธ์ท่ีดีตอ่กัน 

- นิสิตใหม่มคีวามรู ้ความเข้าใจ แนวทางและหลักการปฏิบัติตนระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย อันจะ

ชว่ยให้นิสติมีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้ใชช้วีิตในการเรยีนระดับอุดมศึกษาได้อยา่งมีความสุข 

- นิสิตใหม่มคีวามรู ้ความเข้าใจ แนวทางในการจัดการเรยีนการสอน  

- นิสิตใหม่มคีวามภาคภูมิใจและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเอง 

6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

- นิสิตใหม่มคีวามสุขในการเรยีนและสามารถใชช้วีิตในรัว้มหาวิทยาลัยได้อย่างมีปกติสุข สามารถส าเร็จ

การศกึษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงคข์องสังคม 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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6.2 เป้าหมายผลผลิต 

6.2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ระดับพึงพอใจของนิสิตที่เข้ารว่มโครงการ : ไม่ต่ ากว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

6.2.2 เป้าหมายเชงิปรมิาณ (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) 

       - นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

  - นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

6.2.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) 

- นิสิตมรีะดับความพึงพอใจ ด้านสุนทรียภาพ : ไมต่่ ากว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   เมษายน 2563 – สิงหาคม 2563       

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนิสิตใหม่ทั้งหมด 7 สาขา  

คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมิเดีย ดังนั้นเพ่ือให้นิสิตพบปะกับผู้บริหารประจ าคณะฯ ประธานหลักสูตรฯ หัวหน้า

สาขาวิชา อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เกา่คณะICT และนิสิตทุกทา่น ได้มีแนวทางในการเรยีนรูใ้นรัว้มหาวิทยาลัยพะเยา 

และการเรียนการสอนภายในคณะฯ นั้น 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพ่ือแนะน าแนวทาง 

และหลักการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนเพ่ือให้นิสิตเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือที่จะได้ส าเร็จการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้ การเสวนา

ของศิษย์เกา่คณะICT ในการท างานหลังจบการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  45,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการ Project day 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต      โทร  081-680-9005   

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว นักวิชาการศกึษา  โทร  095-692-7888  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

  ผลผลิต (Output) 

  - นิสิตไดแ้สดงผลงานโครงงานที่ได้ศกึษาค้นคว้าน ามาเผยแพร่         

  ผลลัพธ ์(Outcome) 

  - นิสิตไดเ้กิดแนวความคดิในการน าโครงงานต่างๆ ไปใช้ในการท างานได้ 

  - นิสิตมคีวามสัมพันธ์ท่ีดีตอ่นิสิตด้วยกันเอง รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะฯ 
 

      6.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

  - อัตราความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ารว่มโครงการ : ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 75 

  - ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการ : ไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - มีโครงงานนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม : ไมต่่ ากวา่ 50 โครงงาน 

  - นิสิตเข้าร่วมโครงการ  : ไม่น้อยกวา่ 100 คน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  กุมภาพันธ ์2563 - พฤษภาคม 2563      

 

8. รายละเอียดโครงการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความส าคัญของการสร้างงานวิจัย              

และการสร้างสรรค์ผลงานนิสิตในรายวิชาโครงงานของสาขาวิชาภายในคณะฯ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง              

ของสถาบันอุดมศึกษา จึงค านึงถึงวิธีการคิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสนับสนุนการวิจัย                        

ต่อยอดของนิสิต เพ่ือให้งานที่มีคุณค่าให้ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์และมีการเผยแพร่ในวงวิชาการ ทั้งนี้คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัด “โครงการ Project day ” ส าหรับนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

และการสื่อสาร เพ่ือเป็นเวทีให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน โครงงาน                            

และเพิ่มพูนทักษะด้านการท าวิจัย รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ตลอดจน

ส่งเสริมให้นิสติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  30,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาความรู้เพ่ือสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซทีี 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต         โทร  081-680-9005  

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว นักวิชาการศกึษา   โทร  095-692-7888  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

6.1.1 ผลผลิต (Output) 

      - นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาได้ใบรับการรับรอง

มาตรฐานสากลไอซีที  

6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

      -  สร้างความตระหนักรูใ้ห้นิสติทุกคน พัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตทัง้ในและนอกประเทศ 

                - นิสิตสามารถน าใบรับการรับรองมาตรฐานสากลไอซีที น าไปสมัครงานได้ 
 

6.2 เป้าหมายผลผลิต 

       6.2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

            -  มีนสิิตสมัครการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ไม่ต่ ากว่าจ านวน  150 คน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



 

 

หน้า 64 
 

 

       6.2.2 ป้าหมายเชิงคุณภาพ 

             -  อัตราความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ารว่มโครงการ ไม่ต่ ากว่า รอ้ยละ 80 

             -  นิสิตท่ีได้รับการรับรองความรู้ความสามารถในระดับสากล (จ านวนคน) ไม่ต่ ากวา่จ านวน 50 คน 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563       

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ตามแผนกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้บัณฑิตที่จบ                         

จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องได้รับรองมาตรฐานสากล นั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                

และการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมให้นสิิตเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชพีไอทีและได้ผ่านการทดสอบวิชาชีพไอที 

ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึง ได้จัดโครงการส่ ง เสริมให้นิสิตเรียน 

และ สอบมาตรฐานสากล ที่สามารถน าไปประกอบการสมัครงานได้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมนิสิตให้สอบ

มาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้นิสิตที่จบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความเป็นมาตรฐานในวิชาชีพและมีความสามารถในการแข่งขันคัดเลือกเข้าท างานใน

ภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  40,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการตรวจติดตามและการประกันคุณภาพการศกึษา 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวชิาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                        

5.2 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ                โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกมลทิพย์  รักเป็นไทย   โทร  2329   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

- หลักสูตรมีมาตรฐานระดับอุดมศึกษา : ร้อยละ 100 

- ทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 สกอ. : ร้อยละ 100 

- หลักสูตรที่มีผลประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาอยู่ในระดับที่พัฒนาขึ้น : ร้อยละ 100 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   มิถุนายน 2563 – กันยายน 2563       

 

8. รายละเอียดโครงการ 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

คณะ สถาบัน ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้

อิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก อาจเป็น

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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ระบบที่ ค.ป.ก. พัฒนาขึ้น หรือ เป็นระบบคุณภาพอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งสามารถประกันคุณภาพได้

ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้คณะและ

สถาบันใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร และ AUN-QA ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ส่วนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะ/สถาบัน ก าหนดให้ทดลองใช้เกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) 

หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ในการประเมิน โดยในปีการศกึษา 2562 มหาวิทยาลัย

พะเยามีนโยบายจะกลับไปใช้ระบบการเปิดและปิดภาคการศึกษาแบบปกติ คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือน

พฤษภาคมของปีถัดไป จึงท าให้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน  

ตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้นซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด ต้องด าเนินการดังนี้ 

1) การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 

2563 (จ านวน 10 เดือน) 

2) มีการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร คณะ และสถาบัน อย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปี ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดไว้ปลีะ 1 คร้ัง 

3) มีการแจ้งผลการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร และคณะ ให้สถานศกึษาทราบและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

4) สาขาวิชาและคณะต้องจัดส่งร่างรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบฐานข้อมูล

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ภายในร้อยยี่สิบวันหลังจากสิ้นปีการศึกษา 

ไม่ว่าจะใช้ระบบประกันคุณภาพใดๆ 

5) ก าหนดให้หลักสูตร คณะ และสถาบัน ต้องจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2562 ไปยัง สกอ. ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้

ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1) ระดับหลักสูตร (สาขาวิชา) : ก าหนดให้สาขาวิชา ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ ของคณะ 

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งชี ้1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตาม

เกณฑ์ AUN-QA จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ และก าหนดให้จัดการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการประเมิน เพ่ือให้ทราบ

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการด าเนินงานของหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะ และรายงานให้คณะ

และสถาบันทราบ เปิดเผยต่อสาธารณชน และจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2562 ระดับหลักสูตรไปยังคณะ สถาบัน และ สกอ. ตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 

2) ระดับคณะ : ก าหนดให้ผู้บริหาร และงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ด าเนินการจัดเก็บ

ข้อมูลผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

ตาม เกณฑ์  EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ห รือ  เ กณฑ์ คุณภาพการศึ กษา เ พ่ื อ 

การด าเนินการที่เป็นเลิศ และก าหนดให้จัดการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการประเมิน เพ่ือให้ทราบคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการด าเนินงานของคณะ และรายงานให้มหาวิทยาลัยพะเยาทราบ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน และจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตรไปยังคณะ 

สถาบัน และ สกอ. ตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 
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เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร บรรลุผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานก ากับ ตามหลักการ  

และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงด าเนินการได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามขั้นตอนต่างๆ ก าหนดไว้โดย สกอ.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ จึงได้จัดโครงการตรวจติดตามและการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้เรียนรู้การปฏิบัติ

จริงเกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนของการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งชี้ 1.1 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร AUN-QA และ EdPEx ซึ่งท าให้บุคลากรมีความตระหนัก

และเข้าใจถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 

และการด าเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ของสาขาวิชา คณะ และสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิลอย่างต่อเนื่อง 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  130,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผล 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซทีี    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ               โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกมลทิพย์  รักเป็นไทย   โทร  2329   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

            จ านวนสื่อการสอนออนไลน์ (ICT@UP Channel) 7 คลิป 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  กุมภาพันธ ์2563 – พฤษภาคม 2563                                               

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ด้วยปัจจุบันระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง และเป็นทางเลือก

หนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนานิสิต บทเรียนออนไลน์สามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ อย่างไร

ก็ตาม การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือดึงดูดให้ผู้เรียนเข้าดูบทเรียนนั้น จ าเป็นต้องใช้เทคนิคการออกแบบที่

เหมาะสม ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ รวมถึงตัวบทเรียนต้องมีความน่าสนใจ  

น่าดึงดูด และไม่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบ่ือหน่าย 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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เพื่อสนองหลักการดังกล่าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีนโยบาย

พัฒนาทักษะของอาจารย์ให้สามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่มีความน่าสนใจได้ รวมถึงทักษะในการใช้

เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ หลังจากการอบรมแล้ว ผู้ได้รับการอบรมจะสามารถน าเอาความรู้ที่ได้ 

ไปพัฒนาบทเรียนออนไลน์ได้จริง 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  30,000    บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 2 “NEXT Research” 

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขบัเคล่ือนชุมชนและประเทศชาติ 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentorship) หน้าใหม่ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 “NEXT Research” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ  

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม     โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน  นางนุชรารัตน์ ถาวะดี           โทร 054-466-666 ต่อ 2327  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 จ านวนนักวิจัยรุน่ใหม่ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการวิจัย จ านวน 10 คน 

6.2 จ านวนผลงานทางงานวิจัยของคณะฯ ที่ตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

จ านวน 10 ผลงาน 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  พฤศจกิายน 2562 –  กันยายน 2563        

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารยประจ าการที่เพิ่งเริ่มท าวิจัย 

และตองการนักวิจัยพี่เลีย้ง เพี่อเปนพี่เลี้ยงใหค าแนะน าและควบคุมก ากับดูแลโครงการวิจัยใหท าการวิจัยไดส าเร็จ

บรรลุวัตถุประสงค โดยเนนเปาหมายการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส าคัญและมีผลงานวิจัยตีพิมพ เผยแพร่ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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ในที่ประชุมวิชาการและวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีผลงานในลักษณะอ่ืนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

ในวงวิชาการ เพ่ือสรางบันไดอาชีพนักวิจัย และเป็นการพัฒนาอาจารยประจ าการใหมีความช านาญในสายงาน

ด้านวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่เห็นความส าคัญของกิจกรรมการ

ส่งเสริมให้นักวิจัยของคณะฯ มีศักยภาพในท างานวิจัยและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ รวมถึงส่งผลให้น าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์สู่ความรู้ในการเรียนการสอนให้แก่นิสิต

ของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดท าโครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย 

หน้าใหม่ เพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สามารถท างานวิจัยโดยมีนักวิจัยรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการด าเนินการวิจัยมา

นานคอยให้ค าปรึกษาในการด าเนินโครงการวิจัย รวมถึงการพัฒนาผลงานทางงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติได้ และสร้างนักวิจัยรุ่นพี่เพิ่มขึ้น เพ่ือช่วยขับดันนโยบายสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพอาจารยประจ าการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  10,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 ( √ )  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 ( √ )  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....)  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 ( √ )  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....)  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 “NEXT Research” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ  

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม      โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน  นางนุชรารัตน์ ถาวะดี    โทร  054-466-666 ต่อ 2327  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- จ านวนเครือข่ายความรว่มมือด้านการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อย 2 เครือข่าย 

-  จ านวนโครงการวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม อย่างน้อย 6 เร่ือง 

- จ านวนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งตีพิมพ์ระดับชาต ิอย่างน้อย 20 บทความ 

- จ านวนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิอย่างน้อย 5 บทความ 

- จ านวนผลงานวิจัย / โครงงานนิสิต ที่ได้รับการคัดเลือก / รับทุน อย่างน้อย 5 โครงการ 

- จ านวนผลงานวิจัย / โครงงานนิสิต ที่ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 18 เร่ือง 

- จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 14 เร่ือง 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  พฤศจกิายน 2562 – กันยายน 2563       

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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8. รายละเอียดโครงการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เน้นการสร้างปัญญา

รวมหมู่ เคยีงคู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมโดยให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพืน้ฐานควบคู่ไปกับ

การวิจัยประยุกต์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย

และพัฒนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการวิจัยของนิสิตและอาจารย์ร่วมกับชุมชน รวมทั้ง

การบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  150,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละสร้างเครือข่ายของหน่วยวิจัย 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 “NEXT Research” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ  

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม     โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน  นางนุชรารัตน์ ถาวะดี                               โทร 054-466-666 ต่อ 2327 

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอกส าเร็จจ านวน 1 หน่วยงาน 

6.2 จ านวนหน่วยวิจัยในคณะฯ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1 หน่วยวิจัย 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   พฤศจกิายน 2562 –  กันยายน 2563       

 

8. รายละเอียดโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการวิจัยแสวงหาความรู้ด้านสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนน าความรู้ไปสู่การบริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคม และการสานต่อสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภูมิภาคจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้าง พัฒนา อนุรักษ์ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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และฟื้นฟูองค์ความรู้ เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์การใช้ประโยชน์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

และภูมิภาค  

 กระบวนการส าคัญในการแสวงหาความรู้คือ การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอัตลักษณ์ที่ส าคัญของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบกับทางคณะฯ 

ได้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะในการวิจัยและบริการวิชาการ ดังนั้น การแสวงหาหรือการสร้างเครือข่ายความ

รว่มมือด้านการวิจัย ในการรว่มแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้มีโอกาสเปิด

โลกทัศน์ ในการน าความรู้มาประยุกต์ในการท างานวิจัย  งานบริการวิชาการ รวมทั้งงานด้านการท านุ

ศิลปะวัฒนธรรม จึงเป็นนโยบายท่ีส าคัญของคณะฯ ในการพัฒนาองค์กร 

 ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรและหน่วยวิจัยในคณะฯ ให้ได้รับประสบการณ์

โดยตรง ในการศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

รวมถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีบทบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่โดดเด่น ในอันที่จะเป็นแนวทางในการบูรณาการด้านการวิจัย และผลิตผลงานวิจัยที่หลากหลายยิ่งขึ้น และถือ

โอกาสในการถ่ายทอดนโยบายการบริหารสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยวิจัยในคณะฯ รวมถึงเพ่ือเป็น

การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรและหน่วยวิจัยในคณะฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดังนั้น  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายของ

หน่วยวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในคร้ังนี้ 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  55,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการการส่งเสรมิและพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพว์ารสารระดับนานาชาติ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 “NEXT Research” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ  

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช  รองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม    โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน   นางนุชรารัตน์ ถาวะดี                โทร 054-466-666 ต่อ 2327  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา จ านวน 10 คน 

6.2 จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถส่งไปยังวารสารเพื่อรับการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มีจ านวนไม่น้อยกว่า      

5 ผลงานวิจัย 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  พฤศจกิายน 2562 – สิงหาคม 2563        

 

8. รายละเอียดโครงการ 

การเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ  

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย 

นักศึกษา และสังคมแล้ว ยังมีความส าคัญมากต่อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับ ในบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายหลังการประกาศใช้กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ว่าจะต้องมีผลงานวิชาการ/วิจัยได้รับการ

ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีช่ือเสียงด้านการวิจัยทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ จึงสนับสนุนให้บุคลากร ได้แก่  คณาจารย์  พนักงานสายสนับสนุน และ  นิสิต 

ของมหาวิทยาลัย ในการท าวิจัย สร้างเสริมศักยภาพในการตีพิมพ์  และน าไปสู่การขอก าหนดต าแหน่ง 

ของคณาจารย์ต่อไป เพ่ือให้ภารกิจทางด้านการบริหารจัดการ  งานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ โดยตรงตามตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็น ความส าคัญของการเสริมสร้างศักยภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติของบุคลากรภายใต้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการการส่งเสริม 

และพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือการตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ ขึ้นมา 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  50,000    บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3 “NEXT Service”  

ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจแกชุ่มชน 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการบริการวิชาการหน่วยวิจัยและคลินิกเทคโนโลยี 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 “NEXT Service” ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชใ้นการพัฒนาและสร้างเศรษฐกจิ 

แก่ชุมชน                                    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช  รองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม     โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวนภัสวรรณ ค าอิสสระ  โทร    054-466-666 ต่อ 2327  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 จ านวนผู้เข้าร่วมบริการวชิาการ จ านวน 100 คน      

6.2 จ านวนโครงการที่เข้าบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวน 2 โครงการ  

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  พฤศจกิายน 2562 – กันยายน 2563        

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายการการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน เพ่ือน าผลการเรียนรู้ ผลงานวิจัย 

ถ่ายทอดสู่ชุมชน เพ่ือให้ผลการวิจัยเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของชุมชน และเป็นแนวทางในการ

บริหารงานของผู้น าชุมชน ที่สามารถน าไปวางแผนการพัฒนาต่อไปเพ่ือให้ยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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หนึ่งในการช่วยผลักดันให้บุคลากร และหน่วยงานเข้าไปบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งการบริการวิชาการนั้นจะอยู่ใน

รูปแบบของการอบรมหรือการเข้ารว่มท างานรว่มกับชุมชน       

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงสนับสนุนการ

บริการวิชาการแก่ชุมชน จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการหน่วยวิจัยและคลินิกเทคโนโลยีนี้ขึ้น เพ่ือสนับสนุนการ

ท างานของบุคลากรและหน่วยงาน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  -    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวชิาการ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ( √ )  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 ( √ )  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 ( √ )  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....)  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 ( √ )  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....)  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 “NEXT Service” ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชใ้นการพัฒนาและสร้างเศรษฐกจิ 

แก่ชุมชน  

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช  รองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม     โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวนภัสวรรณ ค าอิสสระ  โทร    054-466-666 ต่อ 2327  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

 จ านวนหน่วยวจิัยเพื่อการงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวชิาการ จ านวน 1 หน่วย    

              

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  พฤศจกิายน 2562 – กันยายน 2563        

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนทางด้านวิจัยดังนี้ 1). งานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการ ในรูปแบบของ University Ranking  2). งานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดและประเทศ  

และ 3). การวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัย โดยการก าหนดทิศทางดังกล่าวของ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยพะเยานั้น จะท าให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ 

รวมกลุ่มกันระหว่างสาขาวิชา หรือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยพะเยา   

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสนับสนุน  

การท างานร่วมกันระหว่างสาขาวิชาด้วยกัน หรือระหว่างต่างสาขาวิชาด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันแบบ

บูรณาการน าไปสู่การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองทิศทางด้านวิจัย 

ของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดจัดโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

เพื่อชว่ยในการจัดตั้งหน่วยวิจัยทางด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม รวมไปถงึทุนสนับสนุน  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  -    บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 4  “NEXT Culture” 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการท าบุญคณะ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4  “NEXT Culture” ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                               

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต      โทร  081-680-9005  

5.3 ผู้ประสานงาน    -    โทร  -   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

   6.1 ตัวชีว้ัด 

       6.1.1 ผลผลิต (Output) 

- นิสิตและบุคลากรได้รว่มกันท าบุญตักบาตร  

- นิสิตและบุคลากรมีความสัมพันธ์ท่ีดีตอ่กัน 

- นิสิตใหม่ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี 

6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

- นิสิตและบุคลากรของคณะมีความซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรม และความเข้าใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดงีาม อกีทัง้ยังสามารถน าไปใช้ปฏิบัตใินชีวติประจ าวัน 

- นิสิตและบุคลากรของคณะได้รว่มกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และขนม

ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  

- นิสิตไดรู้จ้ักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม    

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



 

 

หน้า 86 
 

 

6.2 เป้าหมายผลผลิต 

        6.2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

         - ระดับพึงพอใจของนิสิตที่เข้ารว่มโครงการ : ไม่ต่ ากว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

6.2.2 เป้าหมายเชงิปรมิาณ  

        - นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

       6.2.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

        - นิสิตมรีะดับความพึงพอใจ ด้านสุนทรียภาพ : ไมต่่ ากว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   พฤษภาคม  2563 – กันยายน 2563       

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนิสิตใหม่ทั้งหมด 7 สาขา   

คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมิเดีย เพ่ือให้นิสิตมีอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ มีสุนทรียภาพ  

มีสุขภาพดีมีบุคลิกภาพดี การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                          

และความรับผิดชอบ นั้น 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังมีจุดประสงค์ในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรม

เนียมประเพณีของสังคมไทย จึงได้จัดโครงการท าบุญคณะ เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรในคณะฯร่วมกันท าบุญ  

ตักบาตรถวายทาน และการฟังเทศน์ พร้อมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทางคณะฯได้จัดโครงการท าบุญคณะขึ้น

ทุกปีเพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตและบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียม

ประเพณอีันดีงามของไทย อีกทัง้ยังมีการทอดผ้าปา่สามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  20,000    บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการไหว้ครู 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4  “NEXT Culture” ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                               

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายสัณห์ชัย หยีวยิม  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต      โทร  081-680-9005 

5.3 ผู้ประสานงาน     -   โทร   -  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 ตัวชีว้ัด 

       6.1.1 ผลผลิต (Output) 

- นิสิตใหม่มคีวามภาคภูมิใจและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเอง 

- นิสิตและบุคลากรมีความสัมพันธ์ท่ีดีตอ่กัน 

6.1.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

- นิสิตและบุคลากรของคณะมีความซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรม และความเข้าใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดงีาม อกีทัง้ยังสามารถน าไปใช้ปฏิบัตใินชีวติประจ าวัน 

- นิสิตร าลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ตามธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทย 
 

6.2 เป้าหมายผลผลิต 

        6.2.1 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

         - ระดับพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ : ไม่ต่ ากว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

6.2.2 เป้าหมายเชงิปรมิาณ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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        - นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

        6.2.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

        - นิสิตมรีะดับความพึงพอใจ ด้านสุนทรียภาพ : ไม่ต่ ากวา่ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563                                          

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนิสิตใหม่ทั้งหมด 7 สาขา   

คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมิเดีย เพ่ือให้นิสิตมีอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ มีสุนทรียภาพ  

มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                          

และความรับผิดชอบ และให้นิสติได้แสดงความเคารพและร าลึกต่อผูม้ีพระคุณ ครู อาจารย ์ นั้น 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังมีจุดประสงค์ในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรม

เนียมประเพณีของสังคมไทย จึงได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ

นิสิตใหม่ เพ่ือแสดงความเคารพและร าลึกต่อผู้มีพระคุณ ครู อาจารย์ และท าให้นิสิตใหม่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อครู 

อาจารย ์เพื่อน รุ่นพี่ และบุคลากรของคณะ 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  25,000    บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 5 “NEXT Internationalization” 

สร้างเสริมความเป็นสากลมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการประชุมวิชาการ ECTI DAMT&NCON  

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 “NEXT Internationalization” สร้างเสรมิความเป็นสากลมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ  

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช  รองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม    โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน   นางนุชรารัตน์ ถาวะดี                โทร 054-466-666 ต่อ 2327  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป็นผู้จัด/รว่มจัดงานประชุมวิชาการวิจัย : ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง / ปี    

6.2 จ านวนผลงานที่ส่งเข้ารว่มการประชุมวิชาการดังกล่าว อย่างน้อย 5 ผลงาน 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   พฤศจกิายน 2562 – กันยายน 2563       

 

8. รายละเอียดโครงการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่ วมมือกับ ส านักวิชาสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วิทยาลัยเชยีงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมมือจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 5th 

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT)  and 3 nd ECTI Northern Section 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering ( NCON)  ( ECTi 

DAMT&NCON 2020) เป็นงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก IEEE ซึ่งเป็นการจัด

ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 ในวันที่ 11 ถึง 14 มีนาคม 2563 โดยการจัดงานในครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมในฐานะภาคีเครือข่ายในการจัดการด าเนินงาน ซึ่งได้จัดที่โรงแรมแอมบาส

ซาเดอร ์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  

 ในการด าเนินการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มี

ส่วนรวมและได้รับการพัฒนาทางด้านงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  โดยใช้ The 5th 

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT)  and 3 nd ECTI Northern Section 

Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering ( NCON) ( ECTi 

DAMT&NCON 2020) เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรภายในคณะ และได้รับประสบการณ์

ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรภายในคณะได้พัฒนาตนเองด้าน

งานวิจัยและการเขียนผลงานวิจัย ส่งผลถึงการของต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการการส่งเสริม

บุคลากรให้เผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัยในงาน The 5th International Conference on Digital Arts, Media and 

Technology (DAMT)  and 3 nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and 

Telecommunications Engineering (NCON) (ECTi DAMT&NCON 2020) ขึ้น 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  60,000    บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 “NEXT Administration” 

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการบุคลากรต้นแบบ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 “NEXT Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายวรกฤต   แสนโภชน์  รองคณบดีฝา่ยบรหิารและวางแผน    โทร  2322                  

5.3 ผู้ประสานงาน   นายรณชัย ทพิย์มณฑา               โทร  2320                  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

  มีการยกย่องเชิดชูเกยีรติบุคลากรต้นแบบด้านต่าง ๆ (จัดกจิกรรมเชดิชู บุคลากรต้นแบบด้านต่างๆ)  

ไม่น้อยกวา่ 5 ด้าน 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 (ระยะเวลา 1 ปี)      

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนรวม 88 คน ซึ่ง

บุคลากรภายในคณะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการท างาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

การบริหารจัดการคณะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ คณะจึงต้องการใช้ความรู้ ความสามารถ 

และความร่วมมือร่วมใจ ของบุคลากรทุกคนในการที่จะผลักดันให้คณะมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพ่ือโดยสอดคล้อง

กับกลยุทธ์ พันธะกิจ และวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานภายในคณะ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

พะเยา รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 1.1 AUN QA และ CUPT QA 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx - 

Education Criteria for Performance Excellence) 

เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจส าหรับ ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผู้ที่มีผลงานดีเด่นดังกล่าว 

รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

จึงได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในคณะขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

บุคลากรภายในคณะ 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  5,000     บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 “NEXT Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล         

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                             

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายวรกฤต   แสนโภชน์  รองคณบดีฝา่ยบรหิารและวางแผน    โทร  2322                  

5.3 ผู้ประสานงาน   นายรณชัย ทพิย์มณฑา               โทร  2320                

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 

 จ านวนผู้เข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ  

ไม่น้อยกวา่ 10 คน 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม : ไม่ต่ ากว่า 3.75 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 (ระยะเวลา 1 ปี)       

 

8. รายละเอียดโครงการ 

การพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพและมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่มีความส าคัญนั่นก็คือ 

หน่วยงานนั้นจะตอ้งมีบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถ ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ หน่วยงาน

จึงจ าเป็นต้องเพิ่มเติมทักษะและประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการท างานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง อาทิ การ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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อบรมความรู้ใหม่ๆ หรือการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และอีก

วิธีการหนึ่งที่สามารถเปิดโลกทัศน์และสร้างประสบการณ์ให้แก่บุคลากรได้อย่างรวดเร็ว นั่นก็คือการศึกษาดูงาน 

การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการน าเสนอผลงาน 

ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็นกลไกที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนาตนเองทางด้านความรู้ 

ความคิด และศักยภาพในตนเองมาโดยตลอด ในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งมาจากรายได้ของคณะ  

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาได้เดินทางไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมวชิาการ และน าเสนอผลงานทั้ง

ในและต่างประเทศ เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างาน  

การเรียนการสอน และการวิจัย อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก  

แก่หน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

รูปแบบการจัดโครงการ 
 - ไม่มีกิจกรรมย่อย 

- รูปแบบการจัด :  สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการเข้ารว่มอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  

  ประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงานทัง้ในและต่างประเทศ 

   สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  831,880  บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายบริการ 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 “NEXT Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล             

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายวรกฤต แสนโภชน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   โทร  2322            

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ    โทร  2319   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 

 จัดกิจกรรมอย่างน้อย จ านวน 1 ครัง้ 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 (ระยะเวลา 1 ปี)      

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่มีการแข่งขันกันสูงมาก หน่วยงานต่างๆ มีการแข่งขันกันสร้างผลงาน  

ให้มีคุณภาพ เพ่ือวัดกันว่าหน่วยงานใดมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เว้นแม้แต่หน่วยงานของรัฐที่ยัง

ต้องมีการปรับแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในสังคม

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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ยุคนี้ แต่การพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น สิ่งที่มีความส าคัญประการหนึ่ง และเป็นสิ่งที่มคีวามส าคัญ

เป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือ หน่วยงานนั้นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็ม

ศักยภาพ แต่ปัจจุบันการที่หน่วยงานมีบุคลากรประเภทนี้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ หน่วยงานจ าเป็นต้อง

เพิ่มเติมทักษะและประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการท างานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง อาทิ การอบรมความรู้ใหม่ๆ 

หรือการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในและระหว่างหน่วยงาน นั้น 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะฯ เป็นแผน 

ในการพัฒนาและขับเคลื่อนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บรรลุปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย

พะเยา รวมถึงการสร้างค่านิยมร่วม (Core Values) เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน 

เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเกิดความเป็นสากล ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯ ตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดั้งนั้น  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นว่าพนักงานสายบริการเป็นกลไกหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง

ต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลัง และเป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุน

การด าเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้ง หน่วยงานยังเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานภายในองค์กร และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ  คณะฯ จึงจัดท าโครงการ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสายบริการขึ้น โดยมีกจิกรรมตามคุณลักษณะ 3 Green (3G-SPA คือ 

1. Green Shared Values 

2. Green Performance 

3. Green Assessment 

รูปแบบการจัดโครงการ 

   กจิกรรมที่ 1 Green Shared Values 

  จัดอบรมพนักงานสายบริการเพื่อสรา้งคา่นิยมร่วม (Core Values) เพื่อให้เกดิวัฒนธรรมองคก์รที่มีความ

ไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน เกิดเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และเกิดความเป็นสากล  

  กจิกรรมที่ 2 Green Performance 

  จัดอบรมพนักงานสายบริการ เร่ือง "กลยุทธ์การคิด เพ่ือพิชิตการท างาน" เพ่ือให้บุคลากรปรับ

กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน 

  จัดอบรมพนักงานสายบริการ เร่ือง "บริหารเวลา-บริหารงาน" ส าหรับบุคลากร ให้ทราบเทคนิค วิธีการ 

ในการบริหารเวลาให้พร้อมรับต่อการปฏิบัติงาน ทัง้งานประจ าและงานเรง่ด่วน 

  กจิกรรมที่ 3 Green Assessmen 

  จัดอบรมพนักงานสายบริการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ  

แบบมสี่วนรว่ม 

   กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน / การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  

ประชุมวชิาการ และการ น าเสนอผลงานทัง้ในและต่างประเทศ  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  120,000  บาท 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธข์องคณะ  

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 “NEXT Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายวรกฤต   แสนโภชน์  รองคณบดีฝา่ยบรหิารและวางแผน    โทร  2322                  

5.3 ผู้ประสานงาน   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย เตชะ                  โทร  2318   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 

  จัดกิจกรรมประชุมเชงิปฏิบัติการ : ไม่น้อยกวา่ 1 ครัง้ 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

         ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 (ระยะเวลา 1 ปี)       

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจ านวนนิสิตและบุคลากรเพิ่มขึ้น เป็นจ านวนมาก  

ซึ่งบุคลากรภายในคณะเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ ด้วยเหตุนี้ คณะจึงต้องการใช้ความรู้ ความสามารถ  

และความร่วมมือร่วมใจ ของบุคลากรทุกคนในการที่จะผลักดันให้คณะมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพ่ือโดยสอดคล้อง

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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กับกลยุทธ์ พันธะกิจ และวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานภายในคณะ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

พะเยา รวมถงึเป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 1.1 AUN QA และ CUPT QA  

รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

(EdPEx - Education Criteria for Performance Excellence) 

เ พ่ื อ ใ ห้ ก า รด า เ นิ น ง า น เ ป็ น ไ ป โ ด ย เ รี ย บ ร้ อ ย แล ะสอดคล้ อ ง กั น ไ ป ใ นทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ ภายในคณะ อาทิ ด้านการเรียน

การสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริหารความ

เสี่ยง ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ และเพ่ือให้บุคลากรของคณะ 

ได้ร่วมกันคิด แสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารและการด าเนินงานภายในคณะ  

ให้ตอบสนองความต้องการของบุคลากร โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด าเนินงาน

ของคณะ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 1.1 AUN QA CUPT QA และ EdPEx ไปพรอ้มๆ กัน 

รูปแบบการจัดโครงการ 

1) ประชุมวางแผน และเตรียมงาน 

2) ก าหนดรูปแบบโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ  

3) จัดเตรียมเอกสารที่จ าเป็นตอ้งใช้ในโครงการและแบบประเมินโครงการ 

4) ด าเนินงานกจิกรรมฯ โดยมีกจิกรรมตา่งๆ ดังนี้ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งกลุ่มในการจัดท ากิจกรรมและมีผู้ช่วยวิทยากรแต่ละกลุ่ม  

เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย  

ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ  

- ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาคณะ ประจ าปี 2563 – 2567 

1) สรุปผลจากแบบประเมินกจิกรรม และจัดท ารายงานสรุปผลการการด าเนินกจิกรรม  

2) แถลงนโยบายการบริหารงานคณะฯ ให้แก่บุคลากรของคณะ 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  300,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า 101 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะทั้งภายในและนอกอาคาร  

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 “NEXT Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายวรกฤต   แสนโภชน์  รองคณบดีฝา่ยบรหิารและวางแผน    โทร  2322                 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางศิรินทรา บุญมา     โทร  2319   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

   ผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ  ≥ 3.5       

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 (ระยะเวลา 1 ปี)      

 

8. รายละเอียดโครงการ 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี (Green and Clean University)  

มีการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง มีมาตรการ 1) จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ สิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย และน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มาตรการ 2) พัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งการจัดการของเสีย การจัดการน้ า การใช้พลังงานสะอาด การลด

คาร์บอนไดออกไซด์ มาตรการ 3) ปรับปรุงระบบการสัญจรด้วยรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงทางเดิน 

ทางวิ่ง และทางจักรยาน มาตรการ 4) รณรงค์การให้ความรู้เร่ืองการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้น้ า 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



 

 

หน้า 102 
 

 

ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน การลดภาวะโลกร้อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตส านึกในการ ลดปริมาณ

ขยะ  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อยและสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะทั้งภายในและนอกอาคาร  โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือ ปรับพื้นที่สิ่งแวดล้อมบริเวณภายในและภายนอกอาคารให้เป็นระเบียบ สวยงามอยู่เสมอ เพ่ือให้การรักษา

สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในส านักงานให้คงสภาพที่สวยงาม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกคนต้องมี

ความตระหนักและมีส่วนรว่มในการบ ารุงรักษาอาคาร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ใหส้ะอาด สวยงามอยู่เสมอ อาคาร

สถานที่น่าอยู่  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  100,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า 103 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ    โครงการ Green Office  

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 “NEXT Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                               

5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายวรกฤต   แสนโภชน์  รองคณบดีฝา่ยบรหิารและวางแผน    โทร  2322                  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสุธิดา เดชะตา                               โทร  2321  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

1. รอ้ยละ 5 ของการลดการใชก้ระดาษของคณะเมื่อเทยีบกับปริมาณการเบกิกระดาษในปีที่ผ่านมา 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ  ≥ 3.5 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 (ระยะเวลา 1 ปี)                                                        . 

 

8. รายละเอียดโครงการ 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี (Green and Clean University)  

มีการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง มีมาตรการ 1) จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ สิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย และน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มาตรการ 2) พัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งการจัดการของเสีย การจัดการน้ า การใช้พลังงานสะอาด การลด

คาร์บอนไดออกไซด์ มาตรการ 3) ปรับปรุงระบบการสัญจรด้วยรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงทางเดิน 

ทางวิ่ง และทางจักรยาน มาตรการ 4) รณรงค์การให้ความรู้เร่ืองการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้น้ า 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



 

 

หน้า 104 
 

 

ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน การลดภาวะโลกร้อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตส านึกในการ ลดปริมาณ

ขยะ  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อยและสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการ Green Office โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ลดการใช้พลังงาน เช่น ไฟฟ้า 

น้ าประปา กระดาษ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในส านักงาน พนักงานมีสุขอนามัยและความปลอดภัยในการ

ท างาน รณรงคใ์ห้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น งดใช้กล่องโฟม

บรรจุอาหาร ใชก้ล่องข้าวสว่นตัว (My Box) ใชแ้ก้วน้ าส่วนตัว (My Cup) มีการใช้สินค้าและบริการภายในส านักงาน

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีในหน่วยงานการยกระดับส านักงานสู่มาตรฐานส านักงานสีเขียว  

หรือส านักงานที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับส านักงาน โดยพนักงานทุกคนจะต้องร่วมมือร่วม

ใจกันในการด าเนินงาน และเป็นการยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  5,000     บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า 105 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ    โครงการจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM) 

2. คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 ( √ ) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 “NEXT Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ               โทร  -            

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกมลทิพย์  รักเป็นไทย                       โทร  2329   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

           ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม (แต่ละคร้ัง) : ไม่ต่ ากวา่ 3.75 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

  ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562        

 

8. รายละเอียดโครงการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนา

ตนเองได้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตในสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนาด้านงานวิจัยและนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลไปใช้เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

และเพ่ือเป็นรากฐานในการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและนานาชาติ 

ด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา “ICT NEXT” ที่พร้อมจะน าพาคณะเผชิญกับบริบทความท้าทายของการจัด

การศึกษาในยุคปัจจุบันและในอนาคต โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่พร้อมใช้งาน สร้างสรรค์

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชน เพ่ือเป็นรากฐานของการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล  

แห่งศตวรรษท่ี 21 ทัง้ระดับชาตแิละนานาชาติ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตรด์ังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรท่ีมศีักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที  

2) ยุทธศาสตร์ “NEXT Research” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ  

3) ยุทธศาสตร์ “NEXT Service” ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจ 

แก่ชุมชน  

4) ยุทธศาสตร์ “NEXT Culture” ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

5) ยุทธศาสตร ์“NEXT International” สร้างเสรมิความเป็นสากลเพื่อสร้างช่ือเสียงในระดับนานาชาต ิ 

6) ยุทธศาสตร์ “NEXT Management” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส่และสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 

รวมถึงได้ก าหนดทิศทางการจัดการความรู้  (Knowledge Vision) แนวทางการสร้างคลังความรู้  

(Knowledge Asset) แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Knowledge Sharing) และแนวทางการประเมินผล 

และปรับปรุงการจัดการความรู ้(Knowledge Assessment) โดยก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ มีแนวทางและรูปแบบการ

จัดการความรู้ รวมทัง้ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู ้ 

2) ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) โดยก าหนดเป็น “ปัญญาเพ่ือ

ความเข้มแข็งของชุมชน” สอดคล้องกับปณิธานร่วมของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี โดยให้มีการส ารวจและรวบรวมความรู้จากบุคลากร นิสิต และความรู้จากแหล่งต่างๆ 

เพื่อน ามาสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีและเผยแพร่ขยายผลต่อไป 

3) ส่งเสริมการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Assets) โดยรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ เพ่ือปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น ได้แก่ (1) ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็น

เอกสาร หรือ วิชาการ,ต ารา, คู่มือปฏิบัติงาน, BAR และ AAR (2) ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) มีการ

รวบรวมความรูป้ระเภทนี้ด้วยจัดท าเป็น Learning Log  รายงานผลการอบรมสัมมนา และสื่อความรูอ่ื้นๆ 

4) ก าหนดนโยบายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

โดยมีกรรมการ KM (ผู้รับผิดชอบ คุณกิจ คุณเอ้ือ คุณอ านวย) มีการจัดเคร่ืองมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ e-office, 

web และ e-mail การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีม ระดับคณะ/โครงการ/กิจกรรม ( ICT QA2KM, 

BAR/AAR) การสร้ า ง ชุ ม ชนแนวปฏิ บั ติ  ( CoP: Communities of Practice) การจั ดอบรมถ่ ายทอดความรู้ 

สู่บุคคลภายนอก/ชุมชน การจัดประกวดผลงานนวัตกรรม และการรณรงค์ให้เขียนบันทึกการเรียนรู้ (Learning 

Log) รวมทัง้การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กอ่นการท างาน (Before Action Review) และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูห้ลังท างาน (After Action Review) 

5) ก าหนดนโยบายการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Assessment)  

โดยการประเมินการด าเนินงานดา้นการจัดการความรู ้รวมทัง้การน าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ก าหนดให้โครงการจัดการความรู้

เพ่ือพัฒนาองค์กร (ICT KM) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คณะได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากร 

ของคณะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ความรู้และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 

ด าเนินงาน และการปฏิบัติงานของคณะ เพ่ือรวมรวมและสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้เป็น
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แนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานภายในคณะและของบุคลากร ต่อไป โดยได้ก าหนดประเด็นในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้จ านวน 6 ด้าน ดังนี้ 

KM1 - พัฒนาบุคลากรท่ีมศีักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที 

KM2 - พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ 

KM3 – ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจทิัลไปใชใ้นการพัฒนาและสรา้งเศรษฐกจิแก่ชุมชน 

KM4 - ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

KM5 - สร้างเสรมิความเป็นสากลเพื่อสร้างช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 

KM6 - บริหารงานอย่างมีประสิทธภิาพ เป็นธรรม โปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  50,000    บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


