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วาระที ่1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

วาระที่ 2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

   วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้อง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

วาระที่ 3  เร่ืองสบืเนื่อง (ถ้ามี) 

วาระที่ 3.1 การพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิาน

ในคลินิกวิชาการ  

อาจารย์ปรัชญา นวนแก้ว จะน าเสนอข้อสรุปในวาระท่ี 4 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ

ตอ่ไป (วาระที่ 4.13 เร่ือง การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 

วาระที่ 3.2 ก าหนดการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและ

ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2562 

เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยก าหนดให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือตอบรับการทาบทามภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 

นัน้ 

บัดนี้ การด าเนินการตอบรับการทาบทามดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว และมีผู้ตอบรับการ

ทาบทามเป็นผู้สมควรด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 6 ราย คณะกรรมการ



สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีฯ จึงประกาศรายชื่ผู้ตอบรับการทาบทามฯ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

หมายเลข 5.7) ดังนี ้

1. ดร.พรเทพ โรจนวสุ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ 

5. นายสัณห์ชัย หยวียิม 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชยีง 

 

ท้ังนี้ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังการแสดง

วสิัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  ท้ังนี้ ขอให้ผู้ท่ี

สนใจเข้าร่วมฯ แจ้งรายชื่อได้ท่ีบุคลากรคณะ (คุณรณชัย ทิพย์มณฑา) หรือ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 เพื่อท่ีจะได้แจ้งรายชื่อให้มหาวิทยาลัย

รับทราบและด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 

วาระที่ 3.3 การบริหารจัดการเพจ Facebook สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

วาระที่ 4          เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่ 4.1 เรื่อง โครงการกฬีา ICT สัมพันธ์ (ทก 6201006) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้บรรจุโครงการกีฬา ICT สัมพันธ์ รหัส

โครงการ ทก 6201006 ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะฯ และได้รับการจัดสรร

งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะด าเนนิการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในระหว่างวันท่ี 

18 - 23 มีนาคม 2562  

 

วาระที่ 4.2 เรื่อง โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร ประจ าปีการศกึษา 2562 (โครงการนอกแผนปฏิบัติการ) 

คณะกรรมการสโมสรนสิิต คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปกีารศึกษา 

2561 ก าลังจะหมดวาระลง ดังนั้น งานกิจการนิสิตจึงจัดให้มีการเลอืกตั้งคณะกรรมการสโมสรนสิิต คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศกึษา 2562 ขึ้น เพื่อสรรหาคณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะชุดใหม่มาปฏบัิติ

หนา้ที่ตอ่จากชุดปัจจุบัน ดังนี้ 



 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2562  เปิดรับสมัคร 

 28 กุมภาพันธ์ 2562   พจิารณาคุณสมบัตผิู้สมัครและฉลากหมายเลข 

 1 - 19 มีนาคม 2562   ผู้สมัครหาเสียงเลอืกตัง้ 

 20 มีนาคม 2562   นสิิตลงคะแนนเลอืกตัง้ทาง Online  

 

วาระที่ 4.3 เรื่อง กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร คร้ังที่ 2 (ทก 6201009) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้บรรจุโครงการเสียงสะท้อนจากนสิิต คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ในแผนปฏบัิตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะฯ จ านวน 2 ครัง้  

ครัง้ท่ี 1 : จัดขึน้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  

คร้ังท่ี 2 : ก าหนดจัดขึ้นในภาคการศึกษาท่ี 2 ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2562 ซึ่ง

รูปแบบการจัดกิจกรรมจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้ามาท าแบบประเมินออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลและความ

ตอ้งการจากนิสิตในด้านการให้บริการของคณะในต่างๆ ได้แก่ ด้านวชิาการ ด้านกิจการนสิิต ด้านสาธารณูปโภค และ

การประเมินสุขภาพจิตของนิสิต เพื่อน ามาวิเคราะห์และพิจารณาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ

คณะแก่นิสติต่อไป 

 

วาระที่  4.4 เรื่อง โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อและระหว่าง

การศึกษา กิจกรรมพัฒนานิสิตระหว่างศึกษา (ทก 6201005) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้บรรจุโครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้า

ศกึษาต่อและระหวา่งศึกษาต่อ รหัสโครงการ ทก 6201005 ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

คณะฯ โดยงานกิจการนสิิตได้ก าหนดจัดกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้  

1) กิจกรรมอบรมนิสิต หัวข้อ “สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน” จัดขึน้ในวันศุกร์ที่ 

15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วม

กิจกรรมดังกลา่ว โดยนิสติท่ีเข้าร่วมจะได้รับทรานสคริปกิจกรรม จ านวน 3 ชั่วโมง 

2) กิจกรรมอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษา หัวข้อ “แนวทางการให้ค าปรึกษาและการ

ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิต” จัดขึน้ในวันศุกรท่ี์ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ขอความอนุเคราะห์

สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเขา้รว่มกิจกรรมดังกลา่ว (ขอให้ตอบรับและแจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วม) 

 

วาระที่ 4.5 เรื่อง โครงการปัจฉมินิเทศนิสิต (ทก 6201001) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้บรรจุโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต รหัส

โครงการ ทก 6201001 ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะฯ โดยได้รับการจัดสรร

งบประมาณจ านวน 10,000 บาท โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเมือง

พะเยา  

 



วาระที่ 4.6 เรื่อง ขอให้สาขาวิชาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เป็นตัวแทนเข้าร่วม

ประกวดศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 โดยจะจัดขึ้นในวันใดวันหนึ่งในช่วงวันท่ี 13 - 16 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ งานกิจการนิสิต คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้สาขาวิชาคัดเลือกศิษยเ์ก่าดีเด่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดศษิยเ์ก่าดีเด่น 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับรางวัลในช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตรท่ีจะจัดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสาขาวิชา

สามารถส่งรายชื่อศิษย์เก่าสาขาวิชาละ 1 คน พร้อมรายละเอียดผลงาน  ได้ท่ีงานกิจการนิสิตคณะ และ

คณะกรรมการกิจการนิสติของคณะจะพจิารณาคุณสมบัติในวันท่ี 8 มนีาคม 2562 ท้ังน้ี ศิษยเก่าที่สาขาวิชาเสนอชื่อ

ฯ จะต้องมอีายุไมเ่กิน 35 ปีบริบูรณ์ 

 

วาระที่ 4.7 เรื่อง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดประชุมระดมสมองเพื่อ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2562 ในการนี้ ขอ

เรียนเชิญคณบดีและผู้บริหารคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาและก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565 โดยจะเน้นเร่ือง

การจัดการเรียนการสอน ดังนั้น คณะจ าเป็นต้องปรับแผนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแนวทางใหม ่

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรส าหรับบัณฑิตพันธ์ุใหม่ เพื่อลดเวลาการเรียนและเน้น ให้นิสิตทดลองท างานและฝึก

ปฏบัิตจิรงิเพื่อสร้างประสบการณ์กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น 

 

วาระที่ 4.8 เรื่อง กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

ส านักงานเลขานุการคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะจัดกิจกรรม

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี 11 – 15 มีนาคม 2562  

 

วาระที่ 4.9 เรื่อง พิจารณาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับร่าง) เพื่อเสนอกอง

แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากคณะและหน่วยงานต่างๆ เข้า

ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565 เมื่อวันศุกร์ท่ี 8 

กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ กอง ศูนย ์และหน่วยงานภายใน โดยท่ีประชุมได้ก าหนดกรอบเวลา

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (เอกสารแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร คร้ังท่ี 57 (2/2562)) 



วาระที่ 4.10 เรื่อง โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ (ทก 6201007)  

ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ในช่วงวันท่ี 13 - 16 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ได้บรรจุโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ รหัสโครงการ ทก 6201007 ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ของคณะฯ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 120,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะด าเนินการจัด

กิจกรรมตา่งๆ ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2562 นัน้ 

ในการนี้ งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ท่ีประชุมฯ 

พิจารณาหน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และสาขาวิชา/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ในโครงการบัณฑิตสัมพันธ์  รหัส

โครงการ ทก 6201007 ดังนี ้

 

ล าดับ คณะกรรมการ สาขาวิชาที่รบัผดิชอบ 

1 คณะกรรมการฝา่ยฝึกซ้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

2 คณะกรรมการฝา่ยน าแถว จัดแถว ตรวจ

เครื่องแต่งกาย 

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

- สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

3 คณะกรรมการฝา่ยลงทะเบียน ประสานงาน

ศษิยเ์ก่า และประเมินโครงการ 

- ส านักงานเลขานกุารคณะ 

- งานประกันคุณภาพ 

4 คณะกรรมการฝา่ยพธีิการ - สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

5 คณะกรรมการฝา่ยสวัสดิการและสถานที ่

 

- สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

- สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟกิและมัลตมิเีดีย 

6 คณะกรรมการฝา่ยสร้างบรรยากาศ 

ประชาสัมพันธ์ และศูนยป์ระสานงานกลาง 

- สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้บรรจุโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต รหัสโครงการ 

ทก 6201001 ในแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะฯ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 

10,000 บาท โครงการดังกล่าวจะจัดขึน้ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเมอืงพะเยา  

 

วาระที่  4.11 เรื่อง พิจารณารายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนมกราคม 2562 

ตามท่ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 

2562 จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจ านวนเงิน 4,755,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหา้หมื่นหา้พันบาทถ้วน) และงบสะสม/

งบแผ่นดนิ เป็นจ านวนเงิน 6,213,560.00 บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสบิบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน

ท้ังสิ้น 10,968,560.00 บาท (สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) นั้น (เอกสารแนบรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร คร้ังท่ี 57 (2/2562)) 

 



วาระที่ 4.12 เรื่อง พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความต้องการครุภัณฑ์

การศึกษาด้าน IT 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษา

ความต้องการและจัดส่งข้อมูลความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้าน IT เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก

มหาวทิยาลัย เป็นประจ าทุกปีงบประมาณนัน้  

ในการนี้งานแผนและนโยบาย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ท่ีประชุมฯ 

พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาความตอ้งการครุภัณฑ์การศกึษาด้าน IT ของคณะฯ เพื่อท าหน้าท่ีศึกษานโยบาย 

แนวโน้มเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง ศึกษาความต้องการ ก าหนดสเป็ค ประมาณการราคา และจัดท าค าขอ

ครุภัณฑ์ เพื่อให้สัมพันธ์กับการด าเนินงานหลักสูตร โดยขอให้ทุกสาขาวิชาส่งตัวแทนเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการชุด

ดังกล่าว (ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้รับผดิชอบและเป็นกรรมการดังกล่าว) 

 

วาระที่ 4.13 เรื่อง การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา

บุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทาลัยพะเยา โดยได้จัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในลักษณะต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.6 จาก

เอกสารแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 57 

(2/2562))  

 การน าเสนอผลงานวชิาการ ฝึกอบรม สัมมนา และศกึษาดูงาน 

 การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (เพิ่มเติม) 

ให้แก่ผู้ท่ีมี คะแนนหรือมีคะแนนสะสม การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการใน

วารสาร หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ตาม

เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 – 2561 

 การสนับสนุนการวจิัย 

 การพัฒนาหัวหน้าสาขาวิชา 

 การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

 การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวชิาศึกษาทั่วไป 

 การพัฒนาพนักงานสายบริการ 

 

 

 



วาระที่ 4.13 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ตามท่ี งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวใช้เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณพติศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น 

ในการนี้ งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งหลักสูตรดังกล่า วมีจ านวน คุณวุฒ ิ

คุณสมบัตขิองอาจารย์และผลงานวชิาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณพติศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ท่ี 

เดมิ ใหม่ 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง

วชิาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวชิา 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง

วชิาการ 

เลขที่ต าแหน่ง/

สัญญาจ้าง 

(ระบุวัน

หมดอายุ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา 
ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นางฐติิรัตน์ 

เชี่ยวสุวรรณ* 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer Science) 

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

บธ.ม. (บริหารธรุกจิ) 

ศศ.บ. (การจัดการ) 

2552 

2546 

2543 

2537 

     

2 นายสาคร 

เมฆรักษา 

วนิช* 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร์) 

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร์) 

2555 

2547 

2542 

     

3 นายพรเทพ 

โรจนวสุ* 

อาจารย ์ วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

วท.ม. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร์) 

2552 

2547 

2542 

นางสาวเกวรินทร์ 

จันทร์ด า* 

อาจารย ์ 0528/074  

วันที่ 30  

กันยายน  

พ.ศ. 2580 

ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

2560 

2546 

2542 

 

หมายเหตุ : 

1) เคร่ืองหมาย * คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) ดร.พรเทพ โรจนวสุ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร วศ.บ . (วิศวกรรม

ซอฟตแ์วร์) 

 

วาระที่ 4.14 เรื่อง สรุปรายชื่อกลุ่มโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 เพื่อด าเนินการจัด

สอบเสนอหัวข้อโครงงาน ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 

ตามท่ี ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ขอมติในท่ีประชุมฯ เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมในรายวิชาโครงงาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 นั้น ในการนี้ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ได้ สรุปรายชื่อกลุ่มโครงงาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 เพื่อด าเนนิการจัดสอบเสนอหัวขอ้โครงงาน ในวันเสารท่ี์ 9 มีนาคม 2562 (เอกสารแนบ) 



วาระที่  4.15 เรื่อง สรุปแผนการนิเทศการฝึกงานและสหกิจนิสิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ตามท่ี โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้นิสิตต้องได้รับการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

เพื่อให้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนนิงานของโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ดังนั้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอ

เสนอแผนการนิเทศการฝึกงานและสหกิจนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามเอกสาร

ประกอบ 

 

วาระที่ 5          เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพจิารณา 

วาระที่ 5.1 เรื่อง เปิดรับสมัครหลักสูตรที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาเป็นหลักสูตรส าหรับ

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2562 (รุ่นที่ 2) 

งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชญิสาขาวชิาส่งหลักสูตรเพื่อ

พัฒนาเป็นหลักสูตรส าหรับบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 (รุ่นท่ี 2) ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 โดย

หลักสูตรท่ีสนใจเข้าร่วมเป็นหลักสูตรส าหรับบัณฑิตพันธ์ุใหม่ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ 2 ประเภท 

คือ 1) พัฒนาท้ังหลักสูตร โดยจะได้รับปริญญาบัตรเมื่อส าเร็จการศึกษา (Degree) และ 2) จัดการอบรมระยะสั้น

ร่วมกับผู้ประกอบการ จ านวน 3 เดือน โดยจะได้รับประกาศนัยบัตรเมื่อผ่านการอบรม (Non-Degree) ท้ังนี้ สาขาวชิา

ท่ีสนใจสามารถสอบถามและขอรายละเอยีด รวมท้ังตัวอยา่งหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่ สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ได้ท่ีผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณา 

 ข้อเสนอคณะ-ICT-31052561-full-version_update.docx 

 TORforUniv05022562.pdf 

 

วาระที่ 5.2 เรื่อง การเปิดรายวิชาและภาระงานบุคลากร ปกีารศึกษา 2562 ภาคต้น 

เพื่อให้การวางแผนการด าเนินงาน การเปิดรายวชิา และภาระงานบุคลากรของสาขาวิชา

คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

จึงขออนุมัติแผนการเปิดรายวชิา และก าหนดภาระงานบุคลากรสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ตามเอกสารแนบ 

 

วาระที่ 5.3 เรื่อง การเปิดรายวิชาส าหรับนิสิตตกแผน ปีการศกึษา 2562 ภาคฤดูร้อน 

เพื่อให้การวางแผนการด าเนินงาน การเปิดรายวชิาส าหรับนิสิตของสาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงขออนุมัติ

แผนการเปิดรายวชิา ตามเอกสารแนบ 

 

 

 



วาระที่  5.4 เรื่อง เสนอแผนการนิเทศการฝึกงานและสหกิจนิ สิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศกึษา 2562 ภาคการศึกษาต้น 

ตามท่ี โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้นิสิตต้องได้รับการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

เพื่อให้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนนิงานของโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ดังนั้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอ

เสนอแผนการนิเทศการฝึกงานและสหกิจนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาคการศกึษา

ต้น ตามเอกสารประกอบ 

 

 

วาระที่ 6       เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


