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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คร้ังที่ 56 (1/2562) 

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คณบดี                 ประธานกรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน ์เช่ียวสุวรรณ) 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต) 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

 (ดร.พรเทพ โรจนวสุ) 

4. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัย     กรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว)   

5. หัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 

 (ดร.สุขชาตร ีประสมสุข) 

6. หัวหนา้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 

 (ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น) 

7. หัวหนา้สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 

 (นายวิภพ แพงวังทอง) 

8. หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ  

 (นางสาวอดิศยา เจรญิผล) 

9. หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   กรรมการ 

 (นายเชาวน์ ปอแก้ว) 

10. หัวหนา้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย  กรรมการ   

 (นายอภิวัฒน์ ปันทะธง)  

11. หัวหนา้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    กรรมการ 

 (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) แทน 

12. อาจารย์        กรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรไีพบูลย์) 
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13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 

 (นางโกลัญญา ตายะ) 

14. นักวิชาการศกึษา           กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 (นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย) 

 

รายนามคณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจ)  

1. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ     กรรมการ  

 (นายสัณห์ชัย หยีวิยม) 

2.  รองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพการศกึษา กรรมการ 

 (นายวรกฤต แสนโภชน์)   

3.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

 (ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสทิธิสันติ) 

4. หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   กรรมการ 

 (ดร.ภูวศิสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ ) 

5. หัวหนา้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    กรรมการ 

 (ดร.ภาณุ พรหมมาลี) 

 

ประธานเปิดการประชุมเวลา 9.30 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1.1  เรื่อง รายงานข้อมูลนสิิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยี 

        สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบให้งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน 

ด าเนนิการจัดท ารายงานข้อมูลนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตใหม่ด้าน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลดา้นการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดาและผูป้กครองของนิสิตใหม่ ในการนี้ จงึขอ

รายงานข้อมูลนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

พะเยา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.1) 
 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.2  เรื่อง ก าหนดการท าบุญและงานเลี้ยงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

         การสื่อสาร เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17  

         มกราคม 2562 
 

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะจัดงานท าบุญและงานเลีย้งเนื่องในวันขึน้ ปี

ใหม่ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลาน

พระพุทธรูปพระพุทธชินราช อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เวลา 09.30 น.  ตักบาตรขา้วสารอาหารแห้ง 

เวลา 09.59 น.  พิธีท าบุญขึ้นปีใหม่ ถวายสังฆทาน ถวายปัจจัยพระสงฆ์  

  และถวายข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จ านวน 9 รูป 

เวลา 10.40 น.  ถวายภัตตาหารเพล  

เวลา 12.00 น.   เสร็จพิธีสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น.  แขง่ขันกีฬาเปตองประเภททีม สานสัมพันธ์ภายในคณะ  

  ณ สนามเปตอง ใต้ตึกคณะ ICT 

เวลา 17.30 น.  ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแจ่ววิวดี 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 

 มติ รับทราบ ทั้งนี้ ขอให้ส านักงานเลขานุการคณะและหัวหน้าสาขาวิชาเชิญชวนให้

บุคลากรทุกท่านสวมเสื้อเมืองสีขาวที่คณะแจกให้มาร่วมพิธีท าบุญตักบาตรในช่วงเช้า ส าหรับเงิน

บริจาคและท าบุญในพิธีดังกล่าว คณะจะรวบรวมเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาของคณะเพื่อเป็น
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ทุนการศึกษาให้นิสิตตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการให้ทุน และคุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อการศึกษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.3  เรื่อง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน 

               ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย  

         คร้ังท่ี 14 (TESA Top Gun Rally 2020) 
 

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TESA Top Gun Rally 2020) 

นั้น ในการนี้ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ได้ตอบรับให้คณะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานดังกล่าว 

ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ซึ่งตรงกับการครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา โดย

ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงาน คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายและอบรมเพื่อให้ความรู้ การท า Workshop 

การน าเสนอเทคโนโลยีจากหน่วยงานและบริษัทต่างๆ เป็นต้น ระยะเวลาการจัดงานประมาณ 7 วัน    

ธีมการจัดงานที่ก าหนดไว้ คือ Aging Sociaty เพื่อให้สอดคล้องกับการมศีูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณการจัดงานมาจากแหล่งทุนภายนอก (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบหมายเลข 1.1.3) 

 

 มติ รับทราบ  

 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2  เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คร้ังท่ี 55 (9/2561) 

                        วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. – 17.00 น. 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

55 (9/2561) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม

วิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

การพิจารณา 

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 55 (9/2561) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 

น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผ่านทางอีเมลล์ เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และก าหนดให้ตอบ

กลับภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ทั้งนี้ หากคณะกรรมการประจ าคณะมีความ

ประสงค์จะปรับปรุงหรือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมลงในร่างรายงานการประชุมฯ สามารถแจ้งมาที่ฝ่าย

เลขานุการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 2.1)  
 

 มติ รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ครั้งที่ 55 (9/2561) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. – 

17.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง 

 

ระเบียบวาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

55 (9/2561) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม

วิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
  

การพิจารณา 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบแต่ละวาระจาก

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ผ่านมา รายงานผลการด าเนินงานตามมติของที่ประชุมฯ 

ตามที่ท่านได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ดังนี้ 
 

ที่ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการประชุม

คณะกรรมการ 

มติ ผลการด าเนินงาน 

1 ระเบียบวาระที่ 1.1.2 

เรื่อง ก าหนดการท าบุญ

และงานเลี้ยงของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เนื่องในวันขึน้ปี

ใหม่ พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์

ที ่11 มกราคม 2562 

     รับทราบ และมอบให้ผูเ้กี่ยวข้อง

ด าเนินการ ดังนี้ 
 

     1. มอบส านักงานเลขานุการคณะ

ด าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดทีม

แข่งขันเปตอง โดยก าหนดให้รวม

บุคลากร 2 สาขาวิชา และต้องส่งทีม

เข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อย 1 ทีม  
 

     2. มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสติก าหนดกติกาและรูปแบบการ

แข่งขัน และประชาสัมพันธ์ใหท้ราบ

โดยทั่วกัน 
 

     3. มอบส านักงานคณะเตรียม

สถานที่จัดงานเลีย้งช่วงเย็น เพื่อ

น าเสนอผูบ้ริหารคณะพิจารณา 

 

      

 
 

     ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 
 

     ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
 

     ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

โดยเปลี่ยนวันจัดงานเป็นวัน

พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 

ส่วนสถานที่จัดงานเลี้ยงช่วง

เย็น คือ ร้านแจว่วิวดี 
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ที่ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการประชุม

คณะกรรมการ 

มติ ผลการด าเนินงาน 

2 ระเบียบวาระที่ 4.1.2 

เรื่อง พิจารณาแนวปฏิบัติใน

การยืม-คืนพัสดุ ของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

     ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติ 

ดังนี้ 
 

     1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืม-คืนพัสดุ 

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และแบบฟอร์มใบยืม-

คืนพัสดุคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร   
 

     2. มอบงานบุคลากรของคณะ

ด าเนินการจัดท าเป็นประกาศและ

เผยแพร่ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 
 

     3. กรณีที่เป็นวัสดุ-ครุภัณฑข์อง

สาขาวิชา ให้สาขาวิชาที่รับผิดชอบ

ด าเนินการตามขั้นตอนยืมคืนวัสดุ-

ครุภัณฑข์องคณะ 

 

 
 

     เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 
 

     งานบุคลากรของคณะได้

จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ

ยืม-คืนพัสดุ ของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เรียบร้อยแล้ว แต่ใน

ส่วนของคา่ปรับตามประกาศ

นั้น ได้เปลี่ยนแปลงอัตราใหม่

เป็น 0.1 บาทต่อวัน 
 

   รับทราบ   

3 ระเบียบวาระที่ 4.1.3 

เรื่อง พิจารณา (ร่าง) 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย หลักสูตร

     ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติ 

ดังนี้ 
 

     1. ปรับชื่อรายวิชาที่ใช้ค าทับศัพท์

ใหส้อดคล้องกับค าที่ใช้ใน

ราชบัณฑติยสถาน 
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ที่ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการประชุม

คณะกรรมการ 

มติ ผลการด าเนินงาน 

ปรับปรุง พ.ศ. 2562      2. ก าหนดประเด็นหลักใน

หลักสูตรให้ชัดเจนว่าหลักสูตรจะเน้น

ไปในศาสตร์ใด 
 

     3. น าเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการต่อไป 

 

 

 

 
 

     งานวิชาการของคณะได้น า 

(ร่าง) หลักสูตรศลิปกรรม 

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 สง่ให้กองบริการ

การศกึษา เพื่อน าเข้าที่ประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

5 ระเบียบวาระที่ 4.1.5 

เรื่อง พิจารณาแนวทางการ

เบิกจ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานใน

คลินิกวิชาการ 

     ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติ

มอบหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาแนว

ทางการเบิกจา่ยค่าตอบแทน

ผูป้ฏิบัติงานในคลีนกิวิชาการ และให้

มาน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

โดยใหพ้ิจารณาเลือกจากแนว

ทางการจัดสรรงบประมาณฯ จ านวน 

1 ข้อ จากจ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 

     1. blog grant ของหัวหน้า

สาขาวิชา 

     2. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

     3. งบประมาณสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานนิสิต 

     4. โครงการพัฒนาศักยภาพของ

หัวหน้าสาขาวิชา 

 

     1. หัวหน้าสาขาเลือกแนว

ทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ผูป้ฏิบัติงานในคลีนกิวิชาการ 

ในรูปแบบ blog grant ของ

หัวหนา้สาขาวิชา  

     2. ทั้งนี ้ขอให้รองคณบดี

ฝา่ยบริหารจัดท าบันทึก

ข้อความชีแ้จงการจัดสรร blog 

grant ดังกล่าว และเวียนแจ้งให้

ทราบโดยทั่วกัน 

     3. กรณีทีห่ัวหน้าสาขาวิชา

ใช้ blog grant ดังกล่าวหมดแล้ว 

และมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ไม่

สามารถเป็นหัวหน้าสาขาวิชาได้ 

คณะจะพิจารณาสนับสนุนเงนิ 

blog grant เพิ่มเติมให้หัวหน้า

สาขาวิชาท่านต่อไป 
 

มติ รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา (จากภายในคณะ) 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1.1  เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  

  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้มีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนหนังสือเสนอชื่อผู้

สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้มสีิทธิเสนอชื่อฯ เพื่อให้ด าเนินการเสนอช่ือผู้ที่สมควร

ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง 

ก าหนดแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและการพิจารณาบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัย

พะเยา ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาเสนอ

ชื่อผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2555 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง ก าหนดแนวปฏิบัติในการ

เสนอชื่อและการพิจารณาบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

การศึกษา 2560 และแบบฟอร์มการเสนอชื่อฯ โดยให้น าส่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ภายใน

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.1) 
 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ

ผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้สาขาวิชาและส านักงาน

เลขานุการคณะรับทราบ ในกรณีที่มีความประสงค์เสนอชื่อฯ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนภายใน

หน่วยงาน และน าเสนอชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ทั้งนี้ ต้องแล้วเสร็จ

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อคณะจะได้น าชื่อส่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.2  เรื่อง พิจารณารายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

          The 4th International Conference on Digital Arts, Media and 

            Technology (ICDAMT 2019 ) ระหว่างวันท่ี 30 มกราคม ถงึวันที่  
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            2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดน่าน 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะกรรมการใน

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Digital Arts, Media and 

Technology (ICDAMT 2019) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดน่าน นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายละเอียด

การเข้ าร่ วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 4 th International Conference on Digital 

Arts,Media and Technology (ICDAMT 2019 ) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ จังหวัดน่าน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.2) 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

 1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ ามัน

รถตู้คณะและที่พักให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International 

Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT 2019) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดน่าน  

 2. กรณีที่บุคลากรประสงค์จะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลให้เบิกจ่ายจาก blog 

grant หรอืส ารองจ่ายเอง  

 3. มอบนางนุชรารัตน์ ถาวะดี ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัย) 

ด าเนนิการจัดท าหนังสือขออนุมัติคา่ใช้จ่ายค่าน้ ามันรถตู้คณะและที่พัก และเคลียร์เอกสารการเงนิ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.3  เรื่อง พิจารณาส าเนารายงานการตรวจสอบ เรื่อง หลักฐานการรับเงนิ- 

   จ่ายเงนิ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบให้หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบ เรื่อง 

หลักฐานการรับเงิน-จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ ว่าด้วย การปฏิบัติหนา้ที่ของผูต้รวจสอบภายใน เพื่อเป็นการสอบทาน วิเคราะห ์ประเมินความ

เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามหลักการบัญชีรับรอง

โดยทั่วไป พรอ้มทั้งจัดท ารายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหารตอ่ไป นั้น 
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การพิจารณา 

ในการนี้ หนว่ยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการรายงานการตรวจสอบ ที่ 

ตส. 61_25 เสนอต่ออธิการบดี และได้มีค าสั่งตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.37/350 ลงวันที่ 27 

ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเสนอรายงานการตรวจสอบ ที่ ตส. 61_25 เรื่อง หลักฐานการรับเงิน-จ่ายเงนิ 

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

ส าเนารายงานการตรวจสอบ เรื่อง หลักฐานการรับเงิน-จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.3) 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

 1. มอบผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ต้องท าหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาในการ

ด าเนนิโครงการก่อนที่จะรับเงนิ-จา่ยเงนิ  

 2. มอบงานแผนและนโยบายของคณะตรวจสอบระยะเวลาการด าเนินการ

โครงการตามแผนงานต่างๆ ของคณะ และด าเนินการขออนุมัติขยายเวลาในกรณีที่โครงการหมด

ระยะเวลาด าเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และยังต้องมีการรับเงนิ-จา่ยเงนิ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.4  เรื่อง พิจารณารายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 

2562 จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจ านวนเงิน 4,895,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท

ถ้วน) และงบสะสม/งบแผ่นดนิ เป็นจ านวนเงิน 6,073,560.00 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยหก

สิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,968,560.00 บาท (สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบ

บาทถ้วน) นัน้ 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ งานการเงิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

รายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.4) ดังน้ี 
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รายงานการเงินงบประมาณ ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

ที ่
งบประมาณ 

ประจ าปี 2562 
งบรายได้จัดสรร 

งบสะสม / 

งบแผ่นดนิ 
งบผูกพัน งบเบิกจ่ายจริง 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หลังเบิกจ่ายจริง 

1 กองทุนเพื่อการศึกษา 4,269,000.00 743,560.00 922,830.00 341,422.49 4,671,137.51 

2 กองทุนกิจการนิสติ 441,000.00 - 52,800.00 20,475.00 420,525.00 

3 กองทุนวจิัย 100,000.00 - - - 100,000.00 

4 กองทุนบริการวิชาการ 50,000.00 1,210,000.00 30,000.00 3,600.00 1,256,400.00 

5 กองทุนท านุบ ารุงศิลปะฯ 25,000.00 - - - 25,000.00 

6 กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 10,000.00 4,120,000.00 - - 4,130,000.00 

รวมทั้งสิ้น 4,895,000.00 6,073,560.00 1,005,630.00 365,497.49 10,603,062.51 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนธันวาคม 2561 ตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.4 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.5  เรื่อง พิจารณารายงานผลการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

   ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ งานการเงนิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท ารายงานแบบรายงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) 

เพื่อควบคุมงบประมาณของคณะให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณใช้

จา่ยจริง นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ งานการเงิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

รายงานผลการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.5) 
 

มติ  ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) ตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.5 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา (จากภายนอกคณะ) 

 ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่อง การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการสื่อสาร 
 

สรุปเรื่อง 

           ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ ด ารง

ต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2558 และจะครบ

วาระฯ ในวันที่ 4 เมษายน 2562 นัน้ 
 

การพิจารณา 

เพื่อให้การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและ

ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 และมติของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 16 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

7 มกราคม 2562 คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ

กระบวนการสรรหาฯ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 5.1) 

1. ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

2. ก าหนดการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดังนี้ 
 

วันที่ - เวลา กจิกรรม 

วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562  

 

 

 

การเสนอชื่อ โดย 

     1. บุคลากรของคณะ ICT ท่ีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันท่ี 28 

มกราคม 2562) คนละไม่เกิน 2 รายช่ือ เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 

     2. การเสนอชื่อล่วงหน้า ในกรณีท่ีไม่สามารถเสนอชื่อตามวันและเวลาท่ี

ก าหนดได้ ท้ังน้ี ให้ท าบันทึกถึงประธานคณะอนุกรรมการฯ โดยช้ีแจงเหตุผลและ

หลักฐานประกอบ 

     3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อคนละไม่เกิน 2 ชื่อส่งให้ฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ  

วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

เวลา 15.01 น. – 16.30 น. 

     คณะอนุกรรมการฯ ประชุมเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อและผ่าน

การตรวจคุณสมบัตเิบือ้งต้น 

วันท่ี 9 – 29 มกราคม 2562 

(ภายในเวลา 16.30 น.) 

การรับสมัคร 

     1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้ท่ีได้รับมอบฉันทะจากผู้สมัคร 
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วันที่ - เวลา กจิกรรม 

     2.  ส่ง ใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึง ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาฯ 

     3. ส่งใบสมัครทาง E-mail ถึง somthop.le@up.ac.th  

วันท่ี 30 มกราคม 2562     ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ

โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิและผู้สมัคร 

วันท่ี 31 มกราคม 2562       ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ น ารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ และ

ผู้สมัครมาตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นอีกคร้ังหนึ่ง แล้วน าเสนอคณะกรรมการสรร

หาฯ 

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562      คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณารายชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562      คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายช่ือผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

วันท่ี 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562      ผู้ใดประสงค์ทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้สมัคร 

สามารถทักทว้งได้ 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562      ส่งหนังสือทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อทราบ เพื่อตอบรับการทาบทาม และ

แจ้งให้จัดท าวสิัยทัศน์ 

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562      คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการสรรหา 

วันท่ี 10 มีนาคม 2562      ผู้เข้ารับการสรรหาจัดท าและส่งประวัต ิผลงาน แนวทางการพัฒนา และการ

บริหารส่วนงานในช่วงเวลาการด ารงต าแหน่ง เป็นเอกสารวิสัยทัศน์ฯ ให้

คณะกรรมการสรรหา อย่างนอ้ย 8 ชุด 

วันท่ี 20 มีนาคม 2562      ผู้เข้ารับการสรรหาแสดงวสิัยทัศน์ฯ ตอบข้อซักถาม และเข้ารับการสัมภาษณ์ 

เป็นรายบุคคลในท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ฯ ห้องประชุมบวรฯ 
 

มติ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่อง ก าหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้า 

 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตร ีจากโครงการ TCAS  

 รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

 การสื่อสาร 
 

สรุปเรื่อง 

           ด้วย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียน    

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี จากโครงการ TCAS 

รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จากโครงการ 

TCAS รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

mailto:somthop.le@up.ac.th
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ที ่ โครงการ (TCAS รอบที่ 1) ประกาศ (คน) 

1 โครงการรับตรง 10%ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 333 

2 โครงการนักเรียนเรียนดี 79 

3 โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ห้องเรียนวทิยาศาสตร์ วมว. 1 

4 โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 1 

รวม 414 
 

จ าแนกเป็นหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 

ที ่ หลักสูตร 

โครงการ (TCAS รอบที่ 1) : ประกาศ (คน) 

โครงการรับตรง 10% 

ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

โครงการนักเรียน

เรียนดี 

โครงการสนับสนุน

การจัดตั้งห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ วมว. 

โครงการเพาะพันธุ์

ปัญญาของนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
27 4 - - 

2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
33 8 - - 

3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
12 1 - - 

4 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
52 12 - - 

5 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
70 24 1 1 

6 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
35 8 - - 

7 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย 

99 20 - - 

8 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ

ปรญิญาตร ี2 ปรญิญา 

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร

ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ภาษาอังกฤษ) 

5 2 - - 

รวม 333 79 1 1 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแจ้งก าหนดการสอบ

สัมภาษณ์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 
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จากโครงการ TCAS รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดังนี้ 
 

ที ่
โครงการรบัตรง 10% ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 

โครงการ

นักเรียนเรียนด ี

โครงการสนบัสนุน

การจัดตั้งห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ วมว. 

โครงการเพาะพันธุ์

ปัญญาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

วันที่

สัมภาษณ ์

19 มกราคม 2562 20 มกราคม 2562 

รายละเอียด รอบเช้า  

รับแฟม้เวลา 8.00 น.  

ไปท่ีหอ้งสัมภาษณ์เวลา 13.00 น. 
 

รอบบ่าย  

รับแฟม้เวลา 12.00 น.  

ไปท่ีหอ้งสัมภาษณ์เวลา 13.00 น. 

- 

รูปแบบการ

สัมภาษณ ์

     เนื่องจากนักเรียนในโครงการ

นี้ ผ่ า น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ม า จ า ก

โ ร ง เ รี ย น แ ล้ ว  รู ป แ บบก า ร

สั ม ภ า ษณ์ จึ ง ใ ช้ วิ ธี แ น ะ น า

ส า ข า วิ ช า  พู ด คุ ย กั บ รุ่ น พี่  

ตรวจสอบการลงชื่อของนักเรียน

ให้เรียบร้อย และให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

ใบรับรองแพทย์ 

สัมภาษณแ์บบปกติ 

สถานที่

สัมภาษณ์ :  

อาคารเรียน

รวมหลังใหม ่

     หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และคู่ขนาน : ห้อง 03403 

     หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิทยาการคอมพวิเตอร์ : ห้อง 03405 

     หลักสูตรวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ห้อง 04402 

     หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย : ห้อง 04404 
 

มติ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่อง การรับสมัครอาจารย์ประจ าสาขาวิชา จ านวน 4 อัตรา 
 

สรุปเรื่อง 

           ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจ า

สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 4 อัตรา นั้น 
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การพิจารณา 

เนื่องจาก อธิการบดีได้มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการไปวิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็นในการ

รับเข้าอาจารย์หลักสูตรต่างๆ เพื่อเสนอพิจารณา จงึอาจจะมีผลต่อการรับเข้าอาจารย์ประจ าสาขาวิชา

ต่างๆ ที่คณะประกาศรับสมัครไปก่อนหนา้นี้ 
 

มติ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  เรื่อง รายงานข้อมูลนสิิตผู้เข้าสอบทีป่ฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา (ลืมบัตรประจ าตัวนสิิต มาสาย  

 แต่งกายไม่เรยีบร้อย) 

สรุปเรื่อง 

           ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการจัดการสอบปลายภาค ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 

2561 (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป) 

และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า) ระหว่างวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561 

นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ กองบริการการศึกษา ได้รายงานข้อมูลนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา (ลืมบัตรประจ าตัว

นิสติ มาสาย แตง่กายไม่เรียบร้อย) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 5.1(2)) ดังนี้ 
 

จ านวนนิสิตผูเ้ข้าสอบที่ปฏิบตัไิม่เป็นไปตามประกาศและขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา 

จ าแนกตามสาเหตุ (คน) 

ลมืบัตรประจ าตัวนสิิต เข้าสอบสาย แตง่กายไมเ่รียบร้อย รวม จ านวนนสิิต ร้อยละ 

7 1 - 8 1,162 0.69 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติมอบงานกิจการนิสิตและสาขาวิชาด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้นิสิตที่เข้สอบปฏิบัติตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา (ลืม

บัตรประจ าตัวนิสติ มาสาย แตง่กายไม่เรียบร้อย) อย่างเคร่งครัด 
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 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

57 (2/2562) คือ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น. ณ หอ้งประชุมวิชาการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและ

เวลาการประชุมฯ ฝา่ยเลขานุการจะแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

         ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ประธานปิดการประชุมเวลา  15.00 น. 

 

 

 

 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นางโกลัญญา ตายะ)          (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริัตน ์เช่ียวสุวรรณ)     

 กรรมการและเลขานุการ                      ประธานคณะกรรมการ 


