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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครั้งที่ 57 (2/2562) 

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูร้ักษาการแทนคณบดี                 ประธานกรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน ์เช่ียวสุวรรณ) 

2. ผูร้ักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต) 

3. ผูร้ักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

 (ดร.พรเทพ โรจนวสุ) 

4. ผูร้ักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต     กรรมการ  

 (นายสัณห์ชัย หยีวิยม) 

5. ผูร้ักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศกึษา กรรมการ 

 (นายวรกฤต แสนโภชน์)   

6. ผูร้ักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

 (ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสทิธิสันติ) 

7. ผูร้ักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว)   

8. หัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ 

 (ดร.สุขชาตร ีประสมสุข) 

9. หัวหนา้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     กรรมการ 

 (ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น) 

10. หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     กรรมการ 

 (นายคมกริช มาเที่ยง) แทน 

11. หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ  

 (นางสาวอดิศยา เจรญิผล) 

12. หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     กรรมการ 

 (นายเชาวน์ ปอแก้ว) 
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13. หัวหนา้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย    กรรมการ 

 (นายอภิวัฒน์ ปันทะธง)  

14. หัวหนา้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      กรรมการ 

 (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) แทน 

15. อาจารย์          กรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรไีพบูลย์) 

16. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 

 (นางโกลัญญา ตายะ) 

17. นักวิชาการศกึษา             กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 (นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย) 

 

รายนามคณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม (เนือ่งจากติดภารกิจ)  

1. หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   กรรมการ 

 (ดร.ภูวศิสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ ) 

2. หัวหนา้สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 

 (นายวิภพ แพงวังทอง) 

3. 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 โครงการกีฬา ICT สัมพันธ์ (ทก 6201006) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้บรรจุโครงการกีฬา ICT สัมพันธ์ รหัสโครงการ 

ทก 6201006 ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ และได้รับการจัดสรร

งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

ในระหวา่งวันที่ 18 - 23 มีนาคม 2562 ดังนี ้ 

1) วอลเลย์บอลชาย/หญิง   2) บาสเกตบอลชาย/หญิง 

3) ฟุตซอลชาย    4) ตะกร้อชาย 

5) แบดมินตันชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว  6) เปตองชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว  

   (รายการที่ 5 และ 6 อาจารย์และเจ้าหนา้ทีส่ามารถสมัครลงแขง่ขันได้)  

7) เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง   8) กรีฑา  

9) กีฬาพืน้บ้าน 
 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.2  เรื่อง โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

        การสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 (โครงการนอกแผนปฏิบัติการ) 

คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 

2561 ก าลังจะหมดวาระลง ดังนั้น งานกิจการนิสิตจึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อสรรหาคณะกรรมการ

สโมสรนิสิตคณะชุดใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ต่อจากชุดปัจจุบัน ในการนี้ งานกิจการนิสิตขอแจ้งก าหนดการ

โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 

ดังนี้ 

• 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 :  เปิดรับสมัครนิสิตที่สนใจ ณ งานกิจการนสิิตคณะ 

• 28 กุมภาพันธ์ 2562 :  พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร 

• 28 กุมภาพันธ์ 2562 :  ผูส้มัครจับฉลากหมายเลข  

• 1 - 19 มนีาคม 2562 :  ผูส้มัครหาเสียงเลือกตั้ง  

• 20 มีนาคม 2562 :  นิสติลงคะแนนเลอืกตั้งทาง Online  
 

 มติ รับทราบ  

 



4 

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.3  เรื่อง กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

        การสื่อสาร ครั้งที่ 2 (ทก 6201009) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้บรรจุโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ ซึ่ง

งานกิจการนสิิตได้วางแผนจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าว จ านวน 2 ครัง้ ได้แก่ 

กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิตฯ ครั้งที่ 1 : จัดขึ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2561  

กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิตฯ ครั้งที่ 2 : ก าหนดจัดขึ้นในภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่าง

วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2562 ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นิสติเข้ามาท าแบบ

ประเมินออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลและความต้องการจากนิสิตในด้านการให้บริการของคณะในต่างๆ 

ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนิสิต ด้านสาธารณูปโภค และการประเมินสุขภาพจิตของนิสิต เพื่อ

น ามาวิเคราะหแ์ละพิจารณาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของคณะแก่นสิิตตอ่ไป 

 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.4  เรื่อง โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อและระหว่างการศึกษา  

        กิจกรรมพัฒนานิสิตระหว่างศึกษา (ทก 6201005) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้บรรจุโครงการพัฒนานิสิตตั้งแตก่่อนเข้าศึกษา

ต่อและระหว่างศึกษาต่อ รหัสโครงการ ทก 6201005 ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ของคณะ โดยงานกิจการนสิิตได้ก าหนดจัดกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้  

1) กิจกรรมอบรมนิสิต หัวข้อ “สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 

15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้นิสิต

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับทรานสคริปกิจกรรม จ านวน 3 ช่ัวโมง 

2) กิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “แนวทางการให้ค าปรึกษาและการ

ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิต” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ขอ

ความอนุเคราะหส์าขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.5  เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต (ทก 6201001) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้บรรจุโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต รหัสโครงการ 

ทก 6201001 ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ โดยได้รับการจัดสรร
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งบประมาณจ านวน 10,000 บาท โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้อง

ประชุมเมอืงพะเยา มีก าหนดการ ดังนี้ 

เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 09.00-09.15 น.  พิธีเปิดและ “ปัจฉิมโอวาท”  

    โดย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เวลา 09.15-09.30 น.  พิธีมอบรางวัลนสิิตดเีด่นด้านวิชาการและด้านกิจกรรม 

เวลา 09.30-10.00 น.  ตัวแทนนิสิตแสดงกตเวทิตาต่อผู้บริหารและคณาจารย์ 

    (สาขาวิชาส่งรายชื่อตัวแทนนิสิตกล่าวแสดงกตเวทิตา) 

เวลา 10.00-12.00 น.  การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เรียนจบแล้ว ต้องท าอะไรต่อไปล่ะ???”  

    โดยศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เวลา 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

    (แจกอาหารให้นสิิตแล้วแยกย้ายเข้าสาขาวิชาเพื่อท ากิจกรรม) 

เวลา 13.00-16.00 น.  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสาขาวิชา  

    (สาขาวิชาด าเนนิกิจกรรมเอง) 
 

ในการนี้ ขอความอนุเคราะหส์าขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้นิสติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

 

 มติ รับทราบ และขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ ระหว่างเวลา 

8.30 น. – 12.00 น. และขอให้สาขาวิชาส่งรายชื่อนิสิตและรายละเอียดผลงานของนิสิต เพื่อให้

คณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น และรับมอบรางวัลนิสิตดีเด่นด้านวิชาการและ

กิจกรรมด้านต่างๆ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.6  เรื่อง ขอให้สาขาวิชาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด 

         ศษิย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 โดยจะจัดขึ้นในวันใดวันหนึ่งในช่วงวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ งาน

กิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้สาขาวิชาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เป็น

ตัวแทนเข้าร่วมประกวดศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับรางวัลในช่วงรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรที่จะจัดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสาขาวิชาสามารถส่งรายชื่อศิษย์เก่าสาขาวิชาละ 1 คน 

พร้อมรายละเอียดผลงาน ได้ที่งานกิจการนิสิตคณะ และคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะจะ

พิจารณาคุณสมบัติในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทั้งนี ้ศษิยเก่าที่สาขาวิชาเสนอชื่อฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 

ปีบริบูรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.6) 

 

 มติ รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1.1.7  เรื่อง การประชุมสรุปผลและวางแผนการด าเนินงานหลักสูตรส าหรับ 

         บัณฑิตพันธ์ุใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัดการ

ประชุมสรุปผลและวางแผนการด าเนินงานหลักสูตรส าหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคาร

ส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้เชิญตัวแทนจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมฯ 

จ านวน 7 แหง่ ร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ในการนี้ งานวิชาการ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอสรุปผลและวางแผนการด าเนินงานหลักสูตรส าหรับบัณฑิต

พันธุ์ใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2561 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.7)  
 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.8  เรื่อง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดประชุมระดมสมองเพื่อ 

         จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วง 

         ปี พ.ศ. 2562 – 2565 

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

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

ในการนี้ ขอเรียนเชิญคณบดีและผู้บริหารคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาและก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ในช่วง

ปี พ.ศ. 2562 – 2565 โดยจะเน้นเรื่องการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น คณะจ าเป็นต้องปรับแผนและ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเ้ป็นแนวทางใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรส าหรับบัณฑิตพันธุ์

ใหม่ เพื่อลดเวลาการเรียนและเน้นให้นิสิตทดลองท างานและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร้างประสบการณ์กับ

ผูป้ระกอบการมากยิ่งขึน้ 

 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.2  เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  เรื่อง กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักงานเลขานุการคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะจัดกิจกรรมศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 – 15 มนีาคม 2562  

 

 มติ รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 56 (1/2562) 

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

สรุปเรื่อง 

 ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

56 (1/2562) เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

การพจิารณา 

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 56 (1/2562) เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 

15.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่าน

ทางอีเมลล์ เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และก าหนดให้ตอบกลับ

ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ทั้งนี้ หากคณะกรรมการประจ าคณะมีความ

ประสงค์จะปรับปรุงหรือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมลงในร่างรายงานการประชุมฯ สามารถแจ้งมาที่ฝ่าย

เลขานุการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 2.1)  
 

 มติ รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ครั้งที่ 56 (1/2562) เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น.  

ณ หอ้งประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 2.2  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วาระพิเศษ) เวียนทาง 

                        จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ ฝ่ายเลขานุการได้เวียนแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (วาระพิเศษ) เวียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1.1 เรื่อง 

พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 โดย

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เสนอรายชื่อบุคคลที่

สมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 สาขาวิชา        ภูมิ
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สารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ต าแหน่งปัจจุบัน คือ ผูว้่าราชการจังหวัดพะเยา 

นั้น 
 

การพจิารณา 

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (วาระพิเศษ) เวียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอนภายในคณะ และน าชื่อเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา โดยก าหนดปิดรับมตจิากที่ประชุมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 

2562 เวลา 12.00 น. เพื่อที่คณะจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อน าชื่อส่งส านักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.  

 ทั้งนี ้เมื่อครบก าหนดเวลาการลงมต ิคือ ภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. 

แล้ว พบว่า ไม่มีคณะกรรมการประจ าคณะท่านใดคัดค้านการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับพระราชทาน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่    

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ต าแหน่งปัจจุบัน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบหมายเลข 2.2)  
 

 มติ รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (วาระพิเศษ) เวียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2562 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง 

 

ระเบียบวาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 

2 ครัง้ ได้แก่ 

1. ครั้งที่ 56 (1/2562) เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น.       ณ 

หอ้งประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

2. (วาระพิเศษ) เวียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2562 นัน้ 
  

การพจิารณา 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบแต่ละวาระจาก

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 2 ครั้ง ที่ผ่านมา รายงานผลการด าเนินงานตามมติของ

ที่ประชุมฯ ตามที่ท่านได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ดังนี้ 
 

ที่ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการประชุม

คณะกรรมการ 

มติ ผลการด าเนินงาน 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 56 (1/2562) 

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

1 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 

เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่

สมควรได้รับพระราชทาน

ปริญญากิตตมิศักดิ์ 

ประจ าปีการศกึษา 2560 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบ

รองคณบดีฝ่ายบริหารประชาสัมพันธ์

การเสนอชื่อผูท้ี่สมควรได้รบั

พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 

ประจ าปีการศกึษา 2560 ให้

สาขาวิชาและส านักงานเลขานุการ

คณะรับทราบ  
 

     ในกรณีที่มคีวามประสงค์เสนอชื่อ

ฯ ใหด้ าเนินการตามขั้นตอนภายใน

หน่วยงาน และน าเสนอชื่อเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

พิจารณา ทั้งนี ้ต้องแล้วเสร็จภายใน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

     ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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ที่ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการประชุม

คณะกรรมการ 

มติ ผลการด าเนินงาน 

เพื่อคณะจะได้น าชื่อส่งส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันศุกร์ที่ 

8 กุมภาพันธ์ 2562 

 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วาระพิเศษ) 

เวียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมือ่วันพฤหัสบดทีี่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

2 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 

เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่

สมควรได้รับพระราชทาน

ปริญญากิตตมิศักดิ์ 

ประจ าปีการศกึษา 2560 

     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 

ต าแหน่งปัจจุบัน คือ ผูว้่าราชการ

จังหวัดพะเยา เป็นบุคคลที่สมควร

ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี

บัณฑติกิตติมศักดิ์ ประจ าปี

การศกึษา 2560 สาขาวิชา          

ภูมสิารสนเทศศาสตร์ และมอบให้

รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอเรื่องต่อ

มหาวิทยาลัยพะเยาตามขั้นตอนต่อไป 

 

     เมื่อครบก าหนดเวลาการลง

มต ิคอื ภายในวันศุกร์ที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. 

แล้ว พบว่า ไม่มีคณะกรรมการ

ประจ าคณะท่านใดคัดค้านการ

เสนอชื่อผูท้ี่สมควรได้รับ

พระราชทานปริญญาดุษฎี

บัณฑติกิตติมศักดิ์ ประจ าปี

การศกึษา 2560 สาขาวิชา    

ภูมสิารสนเทศศาสตร์ ได้แก่  

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 

ต าแหน่งปัจจุบัน คอื ผูว้่า

ราชการจังหวัดพะเยา 
 

 

มติ รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา (จากภายในคณะ) 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1.1  เรื่อง พิจารณาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 

  2565 (ฉบับร่าง) เพื่อเสนอกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจากคณะและหน่วยงานต่างๆ 

เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565 เมื่อ

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 

อาคารส านักงานอธิการบดี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงาน และ

สร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ กอง ศูนย์ และหน่วยงานภายใน 

โดยที่ประชุมได้ก าหนดกรอบเวลาการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

ดังนี้ 
 

 
 

สามารถแสดงรายละเอียดกรอบเวลาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 – 2565 ดังนี้ 
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ที ่ รายละเอียด ระยะเวลา 

1      อธิการบดีแถลงวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ต่อสภามหาวทิยาลัย 

ธันวาคม 2561 

2      ส านัก ศูนย ์และหนว่ย จัดท าแผนปฏบัิตกิาร โดยการแปลงยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏบัิติ 

มกราคม 2562 

3      - ส่วนงาน จัดท าแผนปฏิบัติการ โดยการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวทิยาลัยไปสู่การปฏบัิติ 

     - น าเสนอแผนฯ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

กุมภาพันธ์ 2562 

4      - กองแผนงาน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์   

     - คณะ ส านัก กอง ศูนย์ และหน่วย จัดท า จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับ

สมบูรณ์ และจัดส่งกองแผนงาน    

กุมภาพันธ์-มนีาคม 

2562 

5      คณะ ส านัก กอง ศูนย ์และหน่วย ส่งเอกสารให้กองแผนงาน ดังนี้  

          หมายเลข 1  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) 

          หมายเลข 2 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 

2565) 

          หมายเลข 2.1  เอกสารภาคผนวก บัญชรีายช่ือโครงการ 

          หมายเลข 3  ความต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ 

และแอปพลเิคชัน สนับสนุนนโยบาย Smart Operation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart 

University 

25 กุมภาพันธ์ 2562 

6      คณะ ส านัก กอง ศูนย์ และหน่วย ส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์ 

ให้กองแผนงาน 

15 มีนาคม 2562 

7      น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ ส านัก กอง ศูนย์ และ

หน่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวทิยาลัย 

มนีาคม 2562 

8      น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562-2564 เข้าท่ี

ประชุมสภามหาวทิยาลัย 

เมษายน 2562 

9      ด าเนนิการตามแผนปฏบัิตกิาร ติดตามประเมินผล และรายงาน  

ตอ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เมษายน-กันยายน 2562 

 

การพจิารณา 

ในการนี้ งานแผนและนโยบาย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุม

พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 เพื่อเสนอกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายการเอกสาร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

หมายเลข 4.1.1)  
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หมายเลข 1   การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

หมายเลข 2   แผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

หมายเลข 2.1   เอกสารภาคผนวก บัญชรีายชื่อโครงการ 

หมายเลข 3   ความต้องการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศ และแอปพลิเคชัน  

 สนับสนุนนโยบาย Smart Operation เพื่อก้าวสูก่ารเป็น Smart University 
 

 มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับ

ร่าง) และมอบงานแผนและนโยบายของคณะด าเนินการจัดส่งให้กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ตาม

รายการเอกสารดังกล่าวข้างตน้ จ านวน 4 รายการ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.2  เรื่อง พิจารณาการด าเนินงานโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ (ทก 6201007) 

          ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2562 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากทางส านักพระราชวังว่า พิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันใดวันหนึ่งในช่วงวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้บรรจุโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ รหัสโครงการ ทก 6201007 ใน

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 

120,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 

2562 นัน้ 
 

การพจิารณา 

ในการนี้ งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ 

พิจารณาหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และสาขาวิชา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในโครงการบัณฑติ

สัมพันธ์ รหัสโครงการ ทก 6201007 ดังนี้ 
 

ล าดับ คณะกรรมการ สาขาวิชาที่รบัผดิชอบ 

1 คณะกรรมการฝา่ยฝึกซ้อม  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

2 คณะกรรมการฝา่ยน าแถว จัดแถว ตรวจเคร่ือง

แตง่กาย 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

  สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
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ล าดับ คณะกรรมการ สาขาวิชาที่รบัผดิชอบ 

3 คณะกรรมการฝา่ยลงทะเบียน ประสานงานศษิยเ์ก่า 

และประเมนิโครงการ 
 ส านักงานเลขานุการคณะ 

 งานประกันคุณภาพ 

4 คณะกรรมการฝา่ยพธีิการ   สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

5 คณะกรรมการฝา่ยสวัสดิการและสถานที ่

 
  สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

  สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

6 คณะกรรมการฝา่ยสร้างบรรยากาศ 

ประชาสัมพันธ์ และศูนยป์ระสานงานกลาง 
  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีแดง คือ ข้อมูลท่ีปรับตามขอ้เสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังน้ี 
 

และขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาพื้นที่ในการจัดซุ้มรับปริญญาของแต่ละสาขาวิชา ดังภาพ

ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายส่งรายชื่อกรรมการในฝ่ายของท่าน ให้งานกิจการนิสิต

คณะ เพื่อด าเนนิการจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้และประชุมวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
 

 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่าย

ต่างๆ และสาขาวิชา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ รหัสโครงการ ทก 6201007 

และมอบคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดส่งรายชื่อคณะท างานมาที่งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อด าเนนิการจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้ตามขั้นตอนตอ่ไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.1.3  เรื่อง พิจารณารายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนมกราคม 2562 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 

2562 จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจ านวนเงิน 4,755,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาท

ถ้วน) และงบสะสม/งบแผ่นดิน เป็นจ านวนเงิน 6,213,560.00 บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพัน

ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,968,560.00 บาท (สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันห้า

ร้อยหกสิบบาทถ้วน) นัน้ 
 

การพจิารณา 

ในการนี้ งานการเงิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

รายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนมกราคม 2562 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.3) ดังนี้ 
 

รายงานการเงินงบประมาณ ประจ าเดือนมกราคม 2562 

ที ่
งบประมาณ 

ประจ าปี 2562 
งบรายได้จัดสรร 

งบสะสม / 

งบแผ่นดนิ 
งบผูกพัน งบเบิกจ่ายจริง 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หลังเบิกจ่ายจริง 

1 กองทุนเพื่อการศึกษา 4,129,000.00 883,560.00 1,021,149.67 474,608.32 4,537,951.68 

2 กองทุนกิจการนิสติ 441,000.00 - 19,250.00 44,475.00 396,525.00 

3 กองทุนวจิัย 100,000.00 - - - 100,000.00 

4 กองทุนบริการวิชาการ 50,000.00 1,210,000.00 - 33,600.00 1,226,400.00 

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

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

รวมทั้งสิ้น 4,755,000.00 6,213,560.00 1,040,399.67 552,683.32 10,415,876.68 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนมกราคม 2562 ตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.3 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.4  เรื่อง พิจารณาการสอบหาข้อเท็จจรงิ กรณีการขอแก้ไขผลการเรียนของ  

  ดร.สุขชาตร ีประสมสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 222421  

  โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology  

  Project) หมู่เรยีนที่ 1 ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น  

  ปีการศึกษา 2561 (AEC) 
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สรุปเรื่อง 

 ตามที่ งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เวียนแจ้งรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วาระพิเศษ) เวียน

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบ

วาระเร่งด่วน เรื่อง พิจารณาการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขผลการเรียนของ ดร.สุขชาตรี 

ประสมสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 222421 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 

Technology Project) หมู่เรียนที่ 1 ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (AEC) ซึ่ง

ภายหลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ท าการทบทวนคะแนนและพิจารณาข้อมูลจากการส่งงาน

โปรแกรมและรูปเล่มวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมแล้ว พบว่า การส่งหลักฐานต่างๆ ของนิสิต จ านวน 4 ราย มี

ทั้งในส่วนที่ครบถ้วนและยังไม่ครบตามก าหนด จึงเห็นควรให้นิสิต จ านวน 4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ได้รับการปรับผลการเรียนใหม่ เพื่อให้การประเมินผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องใน

รายวิชาดังกล่าว  

 1. นายภูมินทร์ นววิโรจน์  รหัสนสิิต 57023568  จากผลการเรียน U เป็น S  

 2. นายนนทพัทธ์ ภูญชา  รหัสนสิิต 58020511  จากผลการเรียน U เป็น S  

 3. นายนราวชิญ์ ตาขันทะ  รหัสนสิิต 58020522  จากผลการเรียน S เป็น U  

 4. นายวชิระ โพธิจินดา  รหสันิสติ 58023020  ผลการเรียนจาก U เป็น S  
 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วาระ

พิเศษ) เวียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. พิจารณา

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วตามรายละเอียดข้างตน้ จงึมมีตดิังนี้ 

1. ให้ ดร.สุขชาตรี ประสมสุข อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 222421 โครงงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology Project) หมูเ่รียนที่ 1 ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาต้น     ปี

การศกึษา 2561 (AEC) สามารถแก้ไขผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนิสิต  

2. มอบผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการน าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา และน าเรื่องเสนอกองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามขั้นตอนตอ่ไป 
 

การพจิารณา 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขผลการเรียนของ ดร.สุขชาตรี 

ประสมสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 222421 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 

Technology Project) หมูเ่รียนที่ 1 ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2561 (AEC) ตาม

รายละเอียดข้างตน้ 
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มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและรับรองผลการการสอบหาข้อเท็จจริง 

กรณีการขอแก้ไขผลการเรียนของ ดร.สุขชาตรี ประสมสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 222421 

โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project) หมู่เรียนที่ 1 ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 

4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (AEC) ตามรายละเอียดที่ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วาระพิเศษ) พิจารณาแล้วตามรายละเอียดข้างต้น  

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.5  เรื่อง พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความต้องการครุภัณฑ์ 

 การศึกษาด้าน IT 
 

สรุปเรื่อง 

           ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาความ

ต้องการและจัดส่งข้อมูลความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้าน IT เพื่อขอรับการจัดสรร

งบประมาณจากมหาวทิยาลัย เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ นั้น 
 

การพจิารณา 

ในการนี้ งานแผนและนโยบาย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ 

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความต้องการครุภัณฑ์การศึกษาด้าน IT ของคณะ เพื่อท าหน้าที่

ศึกษานโยบาย แนวโน้มเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง ศึกษาความต้องการ ก าหนดสเป็ค ประมาณ

การราคา และจัดท าค าขอครุภัณฑ์ เพื่อให้สัมพันธ์กับการด าเนินงานหลักสูตร โดยขอให้ทุกสาขาวิชา

ส่งตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าว 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติมอบผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุกสาขาวิชาส่งตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการศึกษาความต้องการครุภัณฑ์การศึกษาด้าน IT ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และมอบงานบุคคลของคณะ ด าเนนิการจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้ดังกล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 4.1.6  เรื่อง พิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ า 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สรุปเรื่อง 

           ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาผลงาน

เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทาลัยพะเยา โดยได้จัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในลักษณะต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.6) ได้แก่ 
 

ที ่ งบประมาณสนับสนนุ วัตถุประสงค ์ วงเงนิรวม (บาท) การจัดสรรร เบิกจ่ายจาก หมายเหต ุ

1 การน าเสนอผลงาน

วิ ชาการ  ฝึ กอบรม 

สัมมนา และศึกษาดู

งาน 

     ส า ห รั บ เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น

ค่ า ใช้จ่ ายในการเดินทาง ไป

ปฏิ บัติ งานตามระ เ บียบของ

มหาวทิยาลัย 

570,000      จัดสรรให้แต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 

     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 

100,000 บาท 

     - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน   

80,000 บาท 

     - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน   

80,000 บาท 

     - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จ านวน   

80,000 บาท 

     - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน   

90,000 บาท 

     - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ านวน   

40,000 บาท 

     ง บป ร ะ ม าณร า ย ไ ด้  

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 กองทุน

เพื่อการศึกษา หมวดอุดหนุน

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานสายวิชาการ 

     มอบให้หัวหน้าสาขา

เ ป็ นผู้ พิ จ า รณาจั ดส รร

งบประมาณดั งกล่าวให้

อาจารย์ แต่ละรายตาม

ความเหมาะสม 
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ที ่ งบประมาณสนับสนนุ วัตถุประสงค ์ วงเงนิรวม (บาท) การจัดสรรร เบิกจ่ายจาก หมายเหต ุ

     - สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร จ านวน 30,000 บาท 

     -สาขาวิ ชาคอมพิ ว เตอ ร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย จ านวน 70,000 บาท 

2 ก า ร น า เ ส น อ

ผลง านวิ จั ย ใ น ก า ร

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร

ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ

นานาชาติ (เพิ่มเติม) 

ให้แก่ผู้ที่มี คะแนนหรอื

มีคะแนนสะสม การ

ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่

บทความวิชาการใน

วารสาร หรือรายงาน

สื บ เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร

ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ

นานาชาติ ตามเกณฑ์

ข อ ง ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการการ

อุ ดมศึ กษา  ( สกอ . ) 

ระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 – 2561 

     - ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ี

น ามายื่นขอรับการสนับสนุน ผู้

น ามายื่นจะต้องมีชื่ออยู่ในล าดับ

แรก (First Author)  

     - ผลงานใดใช้ยื่นมาแล้ว ไม่

ส า ม า ร ถ น า ม า ข อ รั บ ก า ร

สนับสนุนซ้ าได้อีก 

     - ยื่นขอรับการสนับสนุนได้

ไมเ่กินคนละ 1 ครัง้ตอ่ปี 

      เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑด์ังตอ่ไปน้ี 

     - ระดับ 1 คะแนน เบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจริง 

แตไ่ม่เกิน 30,000 บาท  

     - ระดับ 0.8 คะแนน เบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจรงิ 

แตไ่มเ่กิน 24,000 บาท 

     - ระดับ 0.6 คะแนน เบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจรงิ 

แตไ่มเ่กิน 18,000 บาท 

     - ระดับ 0.4 คะแนน เบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจรงิ 

แตไ่มเ่กิน 12,000 บาท 

     ง บ ป ร ะ ม าณร า ย ไ ด้  

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 กองทุน

เพื่อการศึกษา หมวดอุดหนุน

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานสายวิชาการ 

     ก า ร ส นั บ ส นุ น

งบประมาณดังกล่าว ให้

เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง 

การให้ ทุนสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติส าหรับส่วน

งาน พ.ศ. 2558 
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ที ่ งบประมาณสนับสนนุ วัตถุประสงค ์ วงเงนิรวม (บาท) การจัดสรรร เบิกจ่ายจาก หมายเหต ุ

3 การสนับสนุนการวจิัย      ส าหรับนักวิจัย ท่ีไม่ ได้ เ ป็น

หัวหน้าโครงการวิจัยและได้รับ

ก า ร จั ด ส ร ร ทุ น วิ จั ย ห รื อ ทุ น

น าเสนอผลงานวชิาการจากแหล่ง

ทุนอื่น ระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 – 2561 

100,000      จ านวน 10 ทุนๆ ละไมเ่กิน 10,000 บาท      ง บ ป ร ะ ม าณร า ย ไ ด้  

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 กองทุน

วิ จั ย  ห ม ว ด อุ ด ห นุ น ทุ น

สนับสนุนการวจิัย 

 

4 การพัฒนาหั วหน้า

สาขาวิชา 

     เพื่อ เ ป็นค่าใช้จ่ ายในการ

เดินทางไปฝึกอบรม สัมมนา 

และศึกษาดูงาน ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิาน 

211,200      ก าหนดวงเงิน จ านวน 2,200 บาท ต่อคน 

ต่อเดอืน 

     ง บ ป ร ะ ม าณร า ย ไ ด้  

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 กองทุน

เพื่อการศึกษา หมวดอุดหนุน

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานสายวิชาการ 

     -  ขออนุมัติ เ บิกจ่ าย

ตามระยะ เ วล า ท่ี ด า ร ง

ต าแหนง่หัวหน้าสาขาวิชา  

     - หากประสงค์จะมอบ

งบประมาณดังกล่าวเพื่อ

พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง

อาจารย์ในสาขาวิชา ให้

หั วหน้ าสาขาวิ ชา เ ป็นผู้

จัดสรรงบประมาณฯ ตาม

ความเหมาะสม 

5 การพัฒนาอาจารย์

ผู้สอนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

     เพื่อ เ ป็นค่าใช้จ่ ายในการ

เดินทางไปฝึกอบรม สัมมนา 

และศึกษาดูงาน ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการจัดการเรียน

การสอน 

121,497      จัดสรรให้อาจารย์ฯ จ านวน 16 ราย โดย

แบ่งตามสัดสว่นภาระงานสอน ดังนี้ 
 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ 

1. ผศ.ดร.ฐิตรัิตน์ เชี่ยวสุวรรณ (5,813 บาท) 

2. ดร.ภาณุ พรหมมาลี (5,813 บาท) 

3. ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย (7,557 บาท) 
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ที ่ งบประมาณสนับสนนุ วัตถุประสงค ์ วงเงนิรวม (บาท) การจัดสรรร เบิกจ่ายจาก หมายเหต ุ

4. ดร.พรเทพ โรจนวสุ (10,464 บาท) 

5. ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนชิ (5,813 บาท) 

6. ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ (7,557 บาท) 

7. ดร.เกวรินทร์ จันทร์ด า (5,813 บาท) 

8. ผศ.ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์ (2,907 บาท) 

9. ดร.สุขชาตรี ประสมสุข (5,813 บาท) 
 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

10. ผศ.ดร.นครนิทร์ ชัยแก้ว (14,824 บาท) 

11. ดร.นิติ เอี่ยมชื่น (9,011 บาท) 

12. ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยูสุ่ข (6,104 บาท) 

13. ดร.วภิพ แพงวังทอง (9,011 บาท) 

14. ผศ.ดร.ไพศาล จี้ฟ ู(9,301 บาท) 

15. ผศ. ดร.รังสรรค์ เกตุออ๊ต (6,395 บาท) 

16. ผศ. ดร.บุญศริิ สุขพร้อมสรรพ (9,301 บาท) 

6 การพัฒนาอาจารย์

ผู้สอนรายวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

     เพื่อ เ ป็นค่าใช้จ่ ายในการ

เดินทางไปฝึกอบรม สัมมนา 

และศึกษาดูงาน ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการจัดการเรียน

การสอน 

70,000      จ านวน 7 คนๆ ละ 10,000 บาท   

7 การพัฒนาพนักงาน

สายบริการ 

     เพื่อ เ ป็นค่าใช้จ่ ายในการ

เดินทางไปฝึกอบรม สัมมนา 

120,000      จ านวน 24 คนๆ ละ 5,000 บาท     ง บ ป ร ะ ม าณ ร า ย ไ ด้  

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 กองทุน
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ที ่ งบประมาณสนับสนนุ วัตถุประสงค ์ วงเงนิรวม (บาท) การจัดสรรร เบิกจ่ายจาก หมายเหต ุ

และศึกษาดูงาน ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน โดยต้องเกี่ยวข้องกับ

ต าแหน่งงานและรายละเอียด

ภ า ร ะ ง า น  ( Job Description) 

โดยตรง 

เพื่อการศึกษา หมวดอุดหนุน

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานสายบริการ 

  

การพิจารณา 

ในการนี้ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างตน้ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา (จากภายนอกคณะ) 

 ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่อง ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic & Thailand  

 Design Creator Competition 2019 
 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด จะจัดโครงการ  MOS Olympic & Thailand Design Creator 

Competition 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชนไทยแสดงศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office รวมถึงการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านกราฟฟิก เช่น 

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign พร้อมทั้งค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแสดงศักยภาพให้เป็นที่

ยอมรับและสร้างช่ือเสียงใหก้ับประเทศไทยบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้า

ร่วมแข่งขัน MOS Olympic & Thailand Design Creator Competition 2019 โดยผู้สมัครต้องเป็นเยาวชน

อายุ 15 – 21 ปี และศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา โดยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม

โครงการได้ที่ www.arit.co.th ตั้งแตว่ันนี ้– 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ 02-682-6350 ต่อ 521 - 524  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 5.1) 
 

มติ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่อง เปิดรับสมัครหลักสูตรที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาเป็นหลักสูตรส าหรับ 

 บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 2) 
 

สรุปเรื่อง 

           ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นหลักสูตรส าหรับ

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้า

ร่วมพัฒนาหลักสูตรส าหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน

การด าเนินการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการ 

จ านวน 7 แหง่ เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญสาขาวิชาส่ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรส าหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 2) ภายใน

วันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยหลักสูตรที่สนใจเข้าร่วมเป็นหลักสูตรส าหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สามารถ

http://www.arit.co.th/
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ 2 ประเภท คือ 1) พัฒนาทั้งหลักสูตร โดยจะได้รับปริญญาบัตรเมื่อ

ส าเร็จการศกึษา (Degree) และ 2) จัดการอบรมระยะสั้นร่วมกับผูป้ระกอบการ จ านวน 3 เดือน โดยจะ

ได้รับประกาศนัยบัตรเมื่อผ่านการอบรม (Non-Degree) ทั้งนี้ สาขาวิชาที่สนใจสามารถสอบถามและ

ขอรายละเอียด รวมทั้งตัวอย่างหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้ที่ผู้รักษา

การแทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 5.2) 
 

มติ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่อง การประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เพื่อน าเสนอหลักสูตร 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย  

สรุปเรื่อง 

           ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เชิญผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม L807 ช้ัน 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟ

เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ด าเนนิการในเรื่องรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในหลักสูตร 

และขอประชาสัมพันธ์ให้หลักสูตรอื่นด าเนินการเปิดรายวิชาเลือกให้นิสิตลงทะเบียน โดยอาจจะน าเอา

รายวิชาหลักของหลักสูตรมาปรับเนื้อหาและจัดการเรียนการสอนให้เบาลง เพื่อให้ทันเปิดให้นิสิต

ลงทะเบียนในภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

มติ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรื่อง มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ระหว่างพิจารณาให้นิสิต 

 ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรได้ 

 โดยเสรี 
 

สรุปเรื่อง 

           ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายสนับสนุนการด าเนินการจัดท าหลักสูตรส าหรับบัณฑิต

พันธุ์ใหม่ โดยได้เริ่มต้นที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหลักสูตรแรก และเริ่มจัดการเรียนการสอนให้นสิิตช้ันปีที่ 1 ใน

ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2561 ตั้งแตว่ันที่ 14 สงิหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างพิจารณาด าเนินการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยจะก าหนดให้นิสิตช้ันปีที่ 2 ขึ้นไป โดย

ไม่จ ากัดผลการเรียน สามารถลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรได้โดยเสรี เพื่อให้การด าเนินงาน

หลักสูตรพัฒนาได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

 

มติ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลของนิสิตมาที่ 

 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

สรุปเรื่อง 

           ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 9 หลักสูตร และเป็นศูนย์กลางการให้บริการรักษาพยาบาลแก่

ประชาชนทั่วไปในการตรวจรักษาโรคทั่วไปและการตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง ภายใต้เครือข่ายความ

ร่วมมือกับสถานพยาบาลในเขตพืน้ที่บริการ 5 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน เชยีงราย และล าปาง นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ขอประชาสัมพันธ์การย้ายสิทธิการ

รักษาพยาบาลของนิสิตมาที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตเกิดความ

สะดวกในการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องส ารองจ่ายเงนิเองในกรณีที่เจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินหรือไม่ได้ประสบ

อุบัติเหตุ ทั้งนี ้นสิิตสามารถด าเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 5.5) ดังนี้ 

1. เตรยีมส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ และ 

2. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถานที่

ราชการในภูมลิ าเนาของนสิิต 

3. กรณีที่นิสิตปิดภาคการศึกษาหรือไปฝึกงานที่จังหวัดอื่นหรืออ าเภออื่นๆ ในจังหวัดพะเยา 

นิสิตสามารถแจ้งย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลจากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ไปยังจังหวัดอื่นหรืออ าเภออื่นๆ ที่นิสิตไปอาศัยอยู่ได้ทุกๆ 15 วัน ซึ่งระบบการแจ้งย้ายจากต้นทางและ

ปลายทางจะเชื่อมโยงถึงกัน และนิสติสามารถใช้สทิธิ์ได้ทันที 
 

มติ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.6  เรื่อง ขอให้สาขาวิชาแจ้งเตือนนิสิตให้ระมัดระวังภัยจากการเข้าไปใช้ห้องสุขา 

 ภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

สรุปเรื่อง 

          ด้วยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย ได้ขอให้คณะต่างๆ แจ้งเตือนนิสิตให้ระมัดระวังภัยจากการ

เข้าไปใช้ห้องสุขาภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น ศูนย์บรรณสาร (ห้องสมุด) และ

อาคารอุบาล ีเนื่องจากที่ผ่านมากองกิจการนิสิตได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุนสิิตหญิงถูกแอบถ่ายภาพขณะท า

ธุระภายในหอ้งสุขา และคดลี่วงละเมิดทางเพศอื่น ซึ่งบางกรณีได้จับตัวผูต้้องหาและส่งด าเนนิคดีแลว้ 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้สาขาวิชาแจ้ง

เตือนนิสิตให้ระมัดระวังภัยจากการเข้าไปใช้ห้องสุขาภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดย

ให้สังเกตและระมัดระวังก่อนท าธุระส่วนตัว ชวนเพื่อน หรอืไปกันเป็นกลุ่ม 
 

มติ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  เรื่อง ขอเรยีนเชิญเข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม 

 เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

 การสื่อสาร  
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

คณบดีฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยก าหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ตอบรับการทาบทามภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นัน้ 
 

การพิจารณา 

บัดนี้ การด าเนินการตอบรับการทาบทามดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว และมีผู้ตอบรับการ

ทาบทามเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 6 ราย 

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีฯ จึงประกาศรายชื่ผู้ตอบรับการทาบทามฯ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 5.7) ดังนี้ 

1. ดร.พรเทพ โรจนวสุ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ 
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3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ 

5. นายสัณห์ชัย หยีวิยม 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 
 

 ทั้งนี้ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังการแสดง

วิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงาน

อธิการบดี ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ แจ้งรายชื่อได้ที่บุคลากรคณะ (คุณรณชัย ทิพย์มณฑา) หรือ  

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต) ภายในวันที่ 8 

มีนาคม 2562 เพื่อที่จะได้แจง้รายชื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

มติ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.8  เรื่อง ขอเรยีนเชิญต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ 

 ด ารงธรรมจังหวัดพะเยา และขอเรยีนเชิญเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอ 

 ผลการพัฒนาระบบบรหิารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ด ารงธรรม 

 จังหวัดพะเยา 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการพัฒนา

บริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพะเยา โดยได้จัดท าโปรแกรม/แอพพลิเคช่ัน

โปรแกรม/แอพลิเคช่ัน “ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพะเยา” เพื่อ

ให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว ตาม

นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านร่วม

ต้อนรับผูว้่าราชการจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพะเยา และขอเรียนเชิญเข้า

ร่วมเป็นสักขีพยานในการท าการส่งมอบโปรแกรม/แอพลิเคช่ัน “ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพะเยา” พร้อมรับฟังการน าเสนอผลการพัฒนาระบบฯ ในวันจันทร์ที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงาน

อธิการบดี 
 

มติ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.9  เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

  หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวใช้เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณพิตศกึษา พ.ศ. 2558 นัน้ 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีจ านวน คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์และผลงานวิชาการ เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณพิตศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

ที ่

เดิม ใหม่ 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหนง่

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหนง่

วิชาการ 

เลขที่

ต าแหนง่/

สัญญาจ้าง 

(ระบุวัน

หมดอายุ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นางฐติิรัตน์ 

เชี่ยวสุวรรณ* 

ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Computer Science) 

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ศศ.บ. (การจัดการ) 

2552 

2546 

2543 

2537 

     

2 นายสาคร 

เมฆรักษา 

วนิช* 

ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

2555 

2547 

2542 

     

3 นายพรเทพ 

โรจนวสุ* 

อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา้) 

วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

2552 

2547 

2542 

นางสาวเกวรินทร์ 

จันทร์ด า* 

อาจารย์ 0528/074  

วันที่ 30  

กันยายน  

พ.ศ. 2580 

ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

2560 

2546 

2542 

หมายเหตุ :  1) เคร่ืองหมาย * คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 2) ดร.พรเทพ โรจนวสุ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วศ.บ. (วศิวกรรมซอฟต์แวร์) 
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ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ผลงานทางวิชาการ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

เดอืน/ปี 

ท่ีเผยแพร่ผลงาน 
ระดับคุณภาพของผลงานวชิาการ 

1 นางสาวเกวรินทร์ 

จันทร์ด า* 
*1) กมลเทพ แก้วไทย, ณัฐพงษ์ อนิสวน, นพชัย อุ่น

เมืองแก้ว, ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ และเกวรินทร์ 

จันทร์ด า. (2561, 24-25 ธันวาคม). การพัฒนา

ระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ ร้านฝ้ายชาวเขา

ดอทคอมด้วยเทคนิคการใช้สื่อวีดีโอและสื่ออินโฟ

กราฟิก. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th 

National Conference in Knowledge & Digital 

Socirty. โรงแรมอีสตินตัน เชียงใหม่ 181-191. (Oral 

Presentation/Proceedings) 

 

*2) วรรณธิชานะต  าม ศุจินธรา นเิต, จารุภา เพชร

แสนงาม และเกวรินทร์ จันทร์ด า. (2561, 24-25 

ธันวาคม). การวเิคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซด์

นา่นรอยัลรีสอร์ทด้วยเทคนิคการน าเสนอสื่อวีดโีอ

และอนิโฟกราฟิก. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

The 4th National Conference in Knowledge & 

Digital Socirty. โรงแรมอีสตินตัน เชียงใหม ่159-

170. (Oral Presentation/Proceedings) 

 

*3) Kaewarin Jundum and Sitthidet 

Vachirasricirikul. (2019 January 30 – February 

2). Coordinated Power Controller Design of DG 

and EWH for Frequency Control in a Wind-Diesel 

Hybrid Power System by an Artificial Neural 

Network. Paper Presented at The 4th International 

Conference on Digital Arts, Media and 

Technology amd The 2nd ECTI Northern Section 

Conference on Electrical, Electronics, Computer 

and Telecommunications Engineering, The 

Impress Nan Hotel Nan, Thailand. 290-295 
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บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ี

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น

วารสารวิชาการระดับชาติ ท่ีมีฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ 2556 / ค่าน้ าหนัก เท่ากับ 0.2 

 

บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ี

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น

วารสารวิชาการระดับชาติ ท่ีมีฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ 2556 / ค่าน้ าหนัก เท่ากับ 0.2 

 

บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ี

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ  หรือการตีพิมพ์ ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ 2556 / ค่าน้ าหนัก เท่ากับ 0.4 

หมายเหตุ :  1) เคร่ืองหมาย * หมายถงึ ผลงานวจิัย 
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 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

58 (3/2562) คือ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะ
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