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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครั้งที่ 58 (3/2562) 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูร้ักษาการแทนคณบด ี                 ประธานกรรมการ 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ) 

2. ผูร้ักษาการแทนรองคณบดฝีา่ยบริหาร     กรรมการ 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต) 

3. ผูร้ักษาการแทนรองคณบดฝีา่ยวิชาการ      กรรมการ 

 (ดร.พรเทพ โรจนวสุ) 

4. ผูร้ักษาการแทนรองคณบดฝีา่ยกิจการนิสิต     กรรมการ  

 (นายสัณห์ชัย หยีวิยม) 

5. ผูร้ักษาการแทนรองคณบดฝีา่ยวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา กรรมการ 

 (นายวรกฤต แสนโภชน์)   

6. ผูร้ักษาการแทนผูช้่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ     กรรมการ 

 (ดร.บวรศักดิ์ ศรสีังสิทธิสันติ) 

7. ผูร้ักษาการแทนผูช้่วยคณบดีฝา่ยวิจัย     กรรมการ 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว)   

8. หัวหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ 

 (ดร.สุขชาตรี ประสมสขุ) 

9. หัวหนา้สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์     กรรมการ 

 (ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น) 

10. หัวหนา้สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     กรรมการ 

 (ดร.ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ ) 

11. หัวหนา้สาขาวชิาภมูิสารสนเทศศาสตร์     กรรมการ 

 (ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข) แทน 

12. หัวหนา้สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      กรรมการ 

(ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) แทน 
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13. หัวหนา้สาขาวชิาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ  

(นางสาวอดิศยา เจริญผล) 

14. หัวหนา้สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     กรรมการ 

 (นายเชาวน์ ปอแก้ว) 

15. หัวหนา้สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิีเดีย    กรรมการ 

 (นายอภิวัฒน์ ปันทะธง)  

16. อาจารย์          กรรมการ 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์) 

17. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 

 (นางโกลญัญา ตายะ) 

18. นักวิชาการศึกษา             กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 (นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย) 

 

รายนามคณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากตดิภารกิจ)  

1. หัวหนา้สาขาวชิาภมูิสารสนเทศศาสตร์     กรรมการ 

 (นายวิภพ แพงวงัทอง) 

2. หัวหนา้สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      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 การน าเสนอความรู้ในหัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงนิ” 

ด้วยนายเฉลิมพล เนี่ยมศรี ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝา่ยค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์   คันทรี่ 

กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงาน มีความประสงค์จะขอจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้แก่บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย เพื่อให้มีแนวทางประกอบการ

ตัดสินใจในการเตรียมความพร้อมวางแผนทางการเงิน และเป็นแนวทางในการลงทุน ภายใต้หัวข้อง 

“รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” ในการนี ้จึงขออนุมัติจัดโครงการการน าเสนอความรู้ในหัวข้อดังกล่าว โดย

ทางคณะสามารถตอบกลับและระบุวันและเวลาที่สะดวก (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

หมายเลข 1.1.1) 
 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.2  เรื่อง การแต่งต้ังหัวหน้าสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการประชุมสาขาวิชาฯ วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 

มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีระเบียบวาระ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.2) ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1.1  เรื่อง ดร.ภาณุ พรหมมาลี ได้แจ้งเรื่องการลาออกจากต าแหน่งหัวหน้า

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยที่ประชุมสาขาวิชาฯ มีมติ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2  เรื่อง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเสนอรายชื่อหัวหน้าสาขาวิชาฯ      เพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยที่ประชุมสาขาวิชาฯ มีมติ เสนอ ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา และ ดร.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

ระเบียบวาระที่ 1.3  เรื่อง ลงคะแนนผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดย

ที่ประชุมสาขาวิชาฯ มีมติแจ้งผลการลงคะแนน ดังนี้ ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา ได้รับ 2 เสียง และ 

ดร.ปรัชญา นวนแก้ว ได้รับ 7 เสียง 

ในการนี ้ดร.ปรัชญา นวนแก้ว จึงเป็นหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แทน ดร.ภาณุ        พรหม

มาลี ที่ได้แจ้งเรื่องการลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์ที่ 1 

เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 

 มติ รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1.1.3  เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE 

งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้า

ร่วมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้

อาจารย์พิจารณาคะแนนพิเศษในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE การ

สอบ ITPE ให้นิสิตที่สอบผา่น เพื่อเป็นก าลังใจให้นสิิต 

 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.4  เรื่อง พระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน

ปริญญยาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 

16 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี ้มหาวิทยาลัยพะเยาพะยา

ได้เวียนแจ้ง (ร่าง) หมายก าหนดการฯ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.4) โดยมี

รายละเอียดที่ส าคัญดังนี้  

เวลา 8.00 น.  :   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน 

   โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระต าหนักธงน้อย ไปยังท่าอากาศยานน่านนคร

   จังหวัดน่าน 

เวลา 8.50 น.  : เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวมหาวิทยาลัยพะเยา  

   เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารหอประชุมพญาง าเมือง 

เวลา 9.00 น. : รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารหอประชุมพญาง าเมือง เสด็จฯ เข้าอาคาร  

   หอประชุมพญาง าเมือง บัณฑิตเข้ารับพระราชปริญญาบัตรตามล าดับ 

เวลา 13.00 น. : เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปยังบริเวณลาน 

   พระราชา- 

   นุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม- 

   ราชชนก ประทับคู่ 

   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์การแพทย์ 

   และโรงพยาบาล 

   มหาวิทยาลัยพะเยา 

เวลา 13.10 น. : เสด็จฯ เปิดแพรคลุมพระราชานุสาวรีย์ฯ 

เวลา 13.30 น. : เสด็จฯ พระราชด าเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวมหาวิทยาลัยพะเยา 

เวลา 14.00 น. : เสด็จฯ ประทับเฮลิคอปเตอร์ไปถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อ าเภอจุน  

ทีจ่ดัรูปแบบ: ขวา:  -0.31"
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   จังหวัดพะเยา 

   การแต่งกาย  :  ข้าราชการในพื้นที่ แต่งเครื่องแบบปกติขาว 

            ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง 
 

    มต ิ รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.1.5  เรื่อง กองบริการการศกึษาจะย้ายงานทะเบียน และงาน E-learning  

          ไปอยู่รวมกันกับงานอื่นๆ ทีอ่าคารส านักงานอธิการบดี 

ด้วยกองบริการการศึกษา จะย้ายงานทะเบียน และงาน E-learning ไปอยู่รวมกันกับงานอื่นๆ 

ที่อาคารส านักงานอธิการบดี ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสและการสื่อสารจึงขอให้สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียย้ายห้องสตูดิโอของสาขาวิชาเข้าไปอยู่แทนอยู่แทนห้อง eE-learning 

และหากมีความประสงค์ต้องการอุปกรณ์ใดๆ  เพิ่มเติม ให้สาขาวิชาจัดท ารายละเอียดและน าเสนอคณะ

พิจารณา ส่วนห้องสตูดิโอเก่าของสาขาวิชา มาในอนาคต เนื่องจากห้องสตูดิโอเก่าของสาขา 

มหาวิทยาลัยพะเยาจะใช้เป็นสถานที่ถูกจัดเป็นห้องจัดนิทรรศการนกยูง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนจากหน่ายงานภาครัฐหลายภาคส่วน 

 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.6  เรื่อง ส่วนกลางการขอโอนย้ายบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

         เข้าไปเข้าสังกัดใหม่ 

มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายก าหนดอัตราก าลังในสังกัดของคณะต่างๆ ให้มีความเหมาะสม

กับภาระงาน ดังนั้น ส่วนกลางมหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอโอนย้ายบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเข้าสังกัดใหม่ จ านวน ขอบุคลากรของคณะไปท างาน 22 อัตรา ได้แก่ 

  1. นายกิตติคุณ นุผัด ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา โอนย้ายไปสังกัด กองการ

เจ้าหน้าที่ ในต าแหน่งนิติกร 

  2. นางสาวพัชราพรรณ ทองค า ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไปโอนย้าย

ไปสังกัด        กองแผนงาน ในต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.7  เรื่อง โครงการบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ภาค 2564 ได้รับงบ

ประประมาณสนับสนุนจากสภาพัฒนแล้ว 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจขอรับการสนับสนุน

งบประมาณโครงการบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เตรียมข้อเสนอโครงการ ซึ่งรูปแบบ

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ 8 pt, ฟอนตภ์าษาทีซ่บัซอ้น: 8 pt

ทีจ่ดัรูปแบบ: ขวา:  -0.13"
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การพิจารณาข้อเสนอโครงการบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจะส่งให้

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อส่งพิจารณาก่อน จากนั้นจึงส่งให้แหล่งทุน

พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป เพื่อขอรับประมาณสนับสนุนได้ มีหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ

ต่อไป 

 

 

 มติ รับทราบ  

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.8  เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้ประธานหลักสูตรจะเข้ามามีบทยบาทมากขึ้นในการบริหาร

จัดการหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และเนื่องจากที่ผ่านมาหลาย

มหาวิทยาลัยมีจ านวนจ านวนนิสิตลดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาจะจึงเน้นความยืดหยุ่นในการบริหาร

จัดการหลักสูตร และและก าหนดให้สาขาวิชาต่างๆ รวมตัวกันในการจัดท าหลักสูตรและบริหารจัดการ

หลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรร่วมกันหลายๆ สาขาวิชา เช่น สาขาวิชา  ภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมมือ

กับGIS กับคณะเกษตรศาสตร์ จับมือกัน จัดท าหลักสูตร Smart Farm ร่วมกัน เป็นต้น 

 

 มติ รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 1.1.9  เรื่อง กองการเจ้าหน้าที่จัดขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้โครงการขอ

ต าแหน่งทางวชิาการ 

กองการเจ้าหน้าที่  จะจัดโครงการให้ความรู้การขอต าแหน่งทางวิชาการ  โดยเชิญ 

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวสี (กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้

ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อเป็นการซักซ้อมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี ้จึงขอเชิญบุคลากรสายวิชาการที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์

ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น.–16.00 น. ณ ห้องภูกามยาว 2 อาคารเรียนรวม (หลังเก่า) 19 

เมษายน 2562 ห้อง.................. (รายละเอียดที่ อ.ปู และที่ต้องเวียนทางอีเมล) (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบหมายเลข 1.1.9) 
 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.10  เรื่อง การด าเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุใหม่ สาขาวิชาวศิวกรรม 

          ซอฟต์แวร์ SE 

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: บรรทัดแรก:  0.63", ขวา:  -0.13"
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โครงการบัณฑิตพันธุใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้ด าเนินการด าเนินงานมาแล้ว 1 ปี 

แล้ว และก าลังเข้าสู่การด าเนินงานหลักสูตรช่วงที่ 2 เฟท 2 และซึ่งตามที่ก าหนดในหลักสูตร นิสิตจะต้อง

ท ามีโปรเจ็คตามโจทย์ที่ผู้ประกอบการก าหนดต้องท ากับผู้ประกอบการ จ านวน  7 โปรเจ็ค แต่เนื่องจาก

จ านวนซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีไม่เพียงพอ    ไม่พอ งานวิชาการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร จึงขอความร่วมมือต้องขอการสนับสนุนจากอาจารย์สสาขาวิชาอื่นๆ ต่างๆ เข้าร่วมเพื่อมาเป็นที่

ปรึกษาโฮสให้แก่โปรเจ็คให้แก่นิสิต โดยงบประมาณการท าโปรเจ็คจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

บัณฑิตพันธุใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจท างานท าโปรเจ็คร่วมกับ

นิสิตหลักสูตรพันธุ์ใหม่และผู้ประกอบการ สสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ หรือผู้รักษาการแทน SE หรือ รองคณบดีฝ่ายฯ วิชาการ งบประมาณมาจากโครงการบัณฑิต

พันธุใหม่ สาขา SE  
 

 มติ รับทราบ  

 

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.11  เรื่อง การคัดเลือกศษิย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลในช่วงพิธีรับปริญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้สาขาวิชาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดศิษย์เก่า

ดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับรางวัลในช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตรที่จะจัดในช่วงเวลาดังกล่าว 

โดยสาขาวิชาสามารถส่งรายชื่อศิษย์เก่าพร้อมรายละเอียดผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา ได้ที่งาน

กิจการนิสิตคณะ ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยก าหนดผูท้ี่ได้รับรางวัลศิษยเ์ก่าดีเด่น จ านวน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 

35 ปีบริบูรณ์ และรุ่นอายุ 35 ปีขึน้ไป แบ่งเป็น 2 รุน่ คือรุน่ใหญ่ และรุ่นใหม่ ให้โควตาคณะละ 1 คน โดย

ให้สาขาวิชาต่างๆ เสนอชื่อมาเพื่อคัดเลือก (ขอรายละเอียดที่พี่เวอร์) 

 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.12  เรื่อง โครงการสุขภาพจิตออนไลน์ 

มพ. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงนามความร่วมมือกับลงนามร่วมกับ บริษัษ ษัท อูก้าOOCA 

จ ากัด  เพื่อให้บริการการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ฟรี 1 ปี แก่นิสิตรับบริการฟรี 1 ปี ซึ่งหากผลสัมฤทธิ์

จากความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปด้วยดี มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาใช้หากดีก็อาจจะต่อบริการอย่าง

ต่อเนื่อง  (ขอรายละเอียดที่พี่เวอร์)โดยบริษัท OOCA จ ากัด เป็นบริษัทที่สร้าง Platform ปรึกษาจิตแพทย์

ออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถพูดคุยปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาได้ผ่านทาง video 

call โดยเข้าใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัยได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือ

โทรศัพท์มือถือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ooca.co/ 
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 มติ รับทราบ  

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.13  เรื่อง ก าหนดการเข้ารายงานตัวของนิสิตใหม่เข้ามารายงานตัว ในวันที่ 24 

– 26 มิถุนายน แต่เปิดเรียน 23 กรกฎาคม 2562 ประจ าปีการศกึษา 2562 

มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดการเข้ารายงานตัวของนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 คือ 

วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2562 และก าหนดวันเปิดภาคการศึกษา คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ในการนี้ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบสาขาวิชาวางแผนการรับนิสิตใหม่ในช่วงเวลา การเข้า

รายงานตัว และวางแผนการจัดกิจกรรมระหว่างให้นสิิตระหว่างรอเปิดภาคการศึกษา  

ที่นสิิตอยู่ในมอก่อนเปิดเทอม (ขอรายละเอียดที่พี่เวอร์) 
 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.14  เรื่อง การจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว มพ. วันที่ 18 เมษายน 2562 ต้ังแต่ 12.30 

น. เป็นต้นไป ณ อ่างข้างร้านกาแฟเอื้องค า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะจัดกิจกรรม(ขอรายละเอียดที่พี่ เวอร์ ) 

ก าหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนของคณะจะมีกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้บริหารคณะและ

คณาจารย์อาวุโส พร้อมทั้งเลี้ยงขอบคุณผู้บริหารชุดปัจจุบันที่ก าลังจะหมดวาระ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 

เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 12.30 น. เลี้ยงส่งผู้บริหารชุดเก่า โดยขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในการจัดงานเลี้ยงส่ง และรดน้ าด าหัวในช่วงเช้า ณ บริเวณส านักงานเลขานุการคณะ และ

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดจัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส กิจกรรมปีใหม่

เมือง และการประกวดนางสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้น

ไป ณ บริเวณร้านกาแฟเอือ้งค า รมิอ่างหลวง เวลา 11.00 -12.30 น. 
 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.15  เรื่อง การสัมภาษณ์นิสิต TCAS ทีแคสรอบที่ 5 วันที่ 19 เมษายน 2562 

รูปแบบเหมือนกับรอบที่ 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดการสัมภาษณ์นิสิต TCAS รอบที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 

โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการสัมภาษณ์จะเหมือนกับการจัดการสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ 

งานวิชาการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้สาขาวิชาส่งรายชื่ออาจารย์ จ านวน 3 ท่าน 

เพื่อเป็นผู้สัมภาษณ์นิสิตให้มหาวิทยาลัย และรายชื่ออาจารย์ จ านวน 4 ท่าน เพื่อเป็นผู้ด าเนินงานของ

ทีจ่ดัรูปแบบ: ขวา:  -0.13"

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ 16 pt, ฟอนตภ์าษาทีซ่บัซอ้น: 16 pt
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คณะ พร้อมทั้ง ขอให้ส านักงานเลขานุการคณะจัดเตรียมสถานที่ น้ าดื่ม และผูดู้แลผู้ปกครอง ระหว่างรอ

บุตรหลานเข้ารับการสัมภาษณ์รายละเอียดที่รองฯ วิชาการ ขออาจารย์ตัวแทน 3 คน ส่งให้มอ และ 4 

คน ส่งที่งานวิชาการ และขอให้คณะจัดเตรียมพื้นที่และน้ าดื่มให้ผู้ปกครองที่มารอลูกหลานที่มาสอบ

สัมภาษณ์ด้วย 

 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.16  เรื่อง ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษา

ของ  

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตามประกาศกองทุนของคณะ 

 ตามที่ คณะได้ออกประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการให้ทุน และคุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อการศึกษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.16) ในการนี้ 

งานกิจการนิสิตคณะ ขอให้สาขาวิชาและส านักงาคณะประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับ

ทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 11 

เมษายน 2562 โดยเปิดรับสมัครทุน 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนประเภท

สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1 T9 -w6 zgLj2 KgPGx-pC1 Cgq9 QprMFXLUZ ห รื อ ส อ บ ถ า ม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนิสิตคณะรายละเอียดที่รองฯ บริหาร ประกาศรับสมัคร วันนี้ – 11 

เมษายน 2562 ทุนมี 2 ประเภท คือ 1. ขาดแคลน และ 2. สร้างชื่อเสียง ส่วนทุนภัยพิบัติ นสิิตสามารถย่ืน

ขอทุนได้ตลอดเวลา ไม่เกิน 30 วันหลังเกิดเหตุ ส่วนอุบัติเหตุให้ย่ืนขอที่มหาวิทยาลัย 

 
 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.17  เรื่อง การท าระบบ AR ใหศู้นย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ห้องสมุดคณะ  

          และจุดให้บริการต่างๆ ทั่วมหาวทิยาลัย 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีความสนใจที่จะให้นิสิตและอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดท าระบบ AR จุดคืนหนังสือตามห้องสมุดคณะ และจุด

ให้บริการต่างๆ ทั่วมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อ

บุคลากรเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทุนสนับสนุนเพื่อขอรับประมาณ

สนับสนุนได้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม กองแผนงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ ตัวหนา, ฟอนตภ์าษาทีซ่บัซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ ตัวหนา, ฟอนตภ์าษาทีซ่บัซอ้น: ตัวหนา

โคด้เขตขอ้มลูทีถู่กเปลีย่นแปลง

ทีจ่ดัรูปแบบ: สฟีอนต:์ อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไมข่ดีเสน้ใต,้ สฟีอนต:์ อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ 16 pt, สฟีอนต:์ อัตโนมัต,ิ ฟอนตภ์าษาที่
ซบัซอ้น: 16 pt

ทีจ่ดัรูปแบบ: ขวา:  -0.13"

ทีจ่ดัรูปแบบ: สฟีอนต:์ อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรูปแบบ: ขวา:  -0.13"

ทีจ่ดัรูปแบบ: สฟีอนต:์ อัตโนมัติ

https://drive.google.com/drive/folders/1T9-w6zgLj2KgPGx-pC1Cgq9QprMFXLUZ%20หรือ
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 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.18  เรื่อง การเตรียมนิสิตเพื่อท าโปรเจ็คสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ  

          ของในระดับคณะและมหาวทิยาลัย 

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความ

สนใจที่จะให้นิสิตและอาจารย์ของคณะท าโปรเจ็คต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ในระดับ

คณะและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ให้เตรียมทีมงานและนิสิต พร้อมจัดเตรียมข้อเสนอ

โครงการเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัย และ/หรอื แหล่งทุน พิจารณาสนับสนุนได้ 

เช่น ตู้คืนหนังสือคล้ายๆ แบบห้องสมุดกลาง เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซือ้ตามจุดคณะต่างๆ  

 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.19  เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวิชาการ  

          สายสนับสนุน และนิสิต มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562  

          ณ ประเทศอังกฤษ 

 เช่น ตู้คืนหนังสือคล้ายๆ แบบห้องสมุดกลาง เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อตามจุด

คณะต่างๆมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครและด าเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ    

สายสนับสนุน และนิสิต เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวิชาการ          

สายสนับสนุน และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 ณ ประเทศอังกฤษ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 

22 มีนาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 

มีนาคม 2562 นั้น ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากรสายวิชาการ          

สายสนับสนุน และนิสิต จ านวน 4 คน ทีผ่า่นการสอบและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี ้

 

 1. นายเชาวน์ ปอแก้ว   ประเภท บุคลากรสายวิชาการ 

 2. นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย  ประเภท บุคลากรสายสนับสนุน 

 3. นางสาวปราณตะวัน หาญสุข ประเภท นิสิต 

 4. นางสาวผกาแก้ว ภักดีราช  ประเภท นิสิต 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จะเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และสอบ

สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. 
 

 มติ รับทราบ  

 

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: บรรทัดแรก:  0", ขวา:  -0.13", แท็บหยดุ: 
-3.54", ซา้ย +  0.63", ซา้ย + ไมท่ี ่ 1.18"

ทีจ่ดัรูปแบบ: ขวา:  -0.13"

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: บรรทัดแรก:  0", ขวา:  -0.13", แท็บหยดุ: 
-3.54", ซา้ย +  0.63", ซา้ย + ไมท่ี ่ 1.18"

ทีจ่ดัรูปแบบ: สฟีอนต:์ อัตโนมัติ
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ระเบียบวาระที่ 1.1.20  เรื่อง ขอเชิญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นคณะน าร่อง 

           ในการทดลองใช้งานคณะ ICT เป็นหน่วยงานน าร่องน าระบบการ

บริหารงานงบประมาณมาใช้ 

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นคณะ

น าร่องของกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการทดลองใช้งานระบบการบริหารงานงบประมาณ ร่วม

กับคณคณะะศิลปศาสตร์  ์ ICT คณะพยาบาลศาสตร์ และหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่

รับผดิชอบการทดลองใช้งานระบบฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่งานแผนฯและ

นโยบาย ทั้งนี้ หากมีปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะการใช้ระบบฯ ให้สามารถแจ้งมาได้ที่รองอธิการบดี

ฝา่ยวางแผนและสารสนเทศรองอธิการบดีฝา่ยแผนฯ 

 

 มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.1.21  เรื่อง สกอ. ส่งเสริมเรื่อง Ed-pex มหาวิทยาลัยจึงอยากสอบถามว่าสนใจ

เป็นคณะน าร่อง 

 เช่น ตู้คืนหนังสือคล้ายๆ แบบห้องสมุดกลาง เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อตามจุด

คณะต่างๆ 

 

 มติ รับทราบ  

 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2  เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ ตัวหนา, ขดีเสน้ใต,้ ฟอนตภ์าษาทีซ่บัซอ้น:
ตัวหนา
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 57 (2/2562) 

                        เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น. 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 57 

(2/2562) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ   

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

การพิจารณา 

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 57 (2/2562) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 

15.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่าน

ทางอีเมลล์ เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และก าหนดให้ตอบกลับ

ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ทั้งนี้ หากคณะกรรมการประจ าคณะมีความ

ประสงค์จะปรับปรุงหรือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมลงในร่างรายงานการประชุมฯ สามารถแจ้งมาที่ฝ่าย

เลขานุการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 2.1)  
 

 มติ รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ครั้งที่ 57 (2/2562) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น.  –  15.00 น. 

ณ ห้องประชุมวิชาการ   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง 

 

ระเบียบวาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมตทิี่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 57 

(2/2562) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
  

การพิจารณา 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบแต่ละวาระจาก

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ผ่านมา รายงานผลการด าเนินงานตามมติของที่ประชุมฯ 

ตามที่ท่านได้รับมอบหมายความรับผดิชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ดังนี้ 
 

ที ่
ติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการประชุม

คณะกรรมการ 

มติ ผลการด าเนินงาน 

1 ระเบยีบวาระที่ 4.1.2 

เรื่อง พิจารณาการ

ด าเนินงานโครงการบัณฑิต

สัมพันธ์ (ทก 6201007) 

ระหว่างวันที่ 13 - 16 

พฤษภาคม 2562 

 

     ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติ

เห็นชอบการก าหนดหน้าที่ของ

คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ และ

สาขาวิชา/หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

ในโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ รหัส

โครงการ ทก 6201007 และมอบ

คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ จัดส่ง

รายชื่อคณะท างานมาที่งาน

 

     งานกิจการนิสิตคณะ ยัง

ไม่ได้แจ้งรายชื่อคณะท างาน

คณะกรรมการจากสาขาวชิา

และ/ส านักงานเลขานุการคณะ 

จึงยังไม่สามารถด าเนินการ

จัดท าค าสั่งแต่งตัง้ได้ ในการนี ้

จึงขอใหห้น่วยงาน ขอให้รีบส่ง

ชื่อมาที่งานกิจการนิสิตของ

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้
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ที ่
ติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการประชุม

คณะกรรมการ 

มติ ผลการด าเนินงาน 

กิจการนิสิต คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ

ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตัง้ตาม

ขั้นตอนต่อไป 

 

คณะ พร้อมทั้งใหแ้ละขอใหส้่ง

รายชื่อนสิิตช่วยงานมาด้วย 

2 ระเบยีบวาระที่ 4.1.5 

เรื่อง พิจารณาการแตง่ตั้ง

คณะกรรมการศึกษาความ

ต้องการครุภัณฑ์การศึกษา

ด้าน IT 

 

     ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติ

มอบผูร้ักษาการแทนรองคณบดี

ฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษาด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกสาขาวิชาส่ง

ตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการศึกษาความ

ต้องการครุภัณฑ์การศึกษาด้าน 

IT ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และมอบงาน

บุคคลของคณะ ด าเนินการจัดท า

ค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าว 

 

 

     ผูร้ักษาการแทนรองคณบดี

ฝา่ยวางแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา ยังไม่

สามารถไดด้ าเนินการจัดท า 

(ร่าง) ค าสั่งคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ

จัดหาครุภัณฑ์การจัดการเรยีน

การสอนภายในคณะ ได้ 

เนื่องจากสาขาวชิายังไม่ได้ส่ง

รายชื่อตัวแทนมาให้    ในการนี ้

จึงขอให้รบีสง่ชื่อมาที่

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(คุณโกลญัญา ตายะ) ภายใน 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 

เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตัง้เป็น

คณะกรรมการศึกษาความ

ต้องการครุภัณฑ์การศึกษาด้าน 

IT ของคณะ ต่อไป 

เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด

ที่จะได้น าเสนอที่ประชมุครั้งนี้

เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 

4.1.1 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) 

ค าสัง่คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้
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ที ่
ติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการประชุม

คณะกรรมการ 

มติ ผลการด าเนินงาน 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ

จัดหาครุภัณฑ์การจัดการเรยีน

การสอนภายในคณะ 
 

 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา (จากภายในคณะ) 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1.1  เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน 

   ภายในคณะ 
 

สรุปเรื่อง 

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไมข่ดีเสน้ใต ้

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ ไม ่ตัวหนา, ไมข่ดีเสน้ใต,้ ฟอนตภ์าษาที่
ซบัซอ้น: ไม ่ตัวหนา
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 ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 57 

(2/2562) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 

4.1.5  เรื่อง พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความต้องการครุภัณฑ์การศึกษาด้าน IT ซึ่ง           

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

 

 1. มอบผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกสาขาวิชาส่งตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศึกษาความต้องการครุภัณฑ์

การศึกษาด้าน IT ของคณะ  

 

 2. มอบงานบุคคลของคณะ ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์การ

จัดการเรียนการสอนภายในคณะ 
 

การพิจารณา 

ในการนี ้ผูร้ักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้ที่ประชุม

ฯ พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา

ครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนภายในคณะ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.1) 
 

 มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติมอบสาขาวิชาส่งรายชื่อตัวแทนสาขาวิชาเพื่อแต่งตั้ง

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  คกก.ที่พี่เขียว ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คุณ

โกลัญญา ตายะ) 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.2  เรื่อง พิจารณารายงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอบ 6 เดือน 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้

ในกระบวนการด าเนินงาน โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย และลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในขั้นตอนการด าเนินงาน 

เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ได้แจ้งให้คณะ

และหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ตามเอกสาร ดังนี้ 

 1. การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ ไม ่ตัวหนา, ไมข่ดีเสน้ใต,้ ฟอนตภ์าษาที่
ซบัซอ้น: ไม ่ตัวหนา
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ตามแบบ (UP-RM) และ/หรอื (UP-IC) พร้อมทั้งข้อมูลสถิตปิระกอบ (ถ้ามี)  

 2. การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (Conflict of Interest : COI) ตาม

แบบ (UP-RM) และ/หรอื (UP-IC) พร้อมทั้งข้อมูลสถิตปิระกอบ (ถ้ามี) 

 3. ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งระบุ

สาเหตุหรอืปัจจัยที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยง 0 1 หรอื 2 ในช่องหมายเหตุ 

 โดยให้จัดส่งรายงานพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังหน่วยงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย

พะเยา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี ้ผูร้ักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยกิจการนิสิต ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอบ 6 เดือน 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.2) 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติมอบผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายฯ กิจการนิสิต

ด าเนินการต ปรับปรุงรายงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร รอบ 6 เดือน รายงานความเสี่ยงตามที่ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็น 

และส่งให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา มพ. ตามขั้นตอนต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.3  เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการบัณฑิตสัมพันธ์  

   (ทก 6201007) ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2562 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากทางส านักพระราชวังว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรใน

ครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันใดวันหนึ่งในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ได้บรรจุโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ (ทก 6201007) ในแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 120,000 บาท ซึ่ง

โครงการดังกล่าวจะด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2562 นั้น 

พร้อมกันนี้ งานกิจการนิสิตคณะ ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 57 (2/2562) เมื่อ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น. ในระเบียบวาระที่ 4.1.2 เรื่อง พิจารณา

การด าเนินงานโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ (ทก 6201007) ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ที่

ประชุมฯ พิจารณาหน้าที่ของคณะกรรมการฝา่ยต่างๆ และสาขาวิชา/หน่วยงานที่รับผดิชอบ โดยที่ประชุม

พิจารณาแล้วมีมติก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และสาขาวิชา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตาม

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไมข่ดีเสน้ใต ้

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ ตัวเอยีง, ไมข่ดีเสน้ใต,้ ฟอนตภ์าษาทีซ่บัซอ้น:
ตัวเอยีง
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รายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับ คณะกรรมการ สาขาวิชาที่รบัผิดชอบ 

1 คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม  สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

 สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 

2 คณะกรรมการฝ่ายน าแถว จดัแถว ตรวจเครื่องแตง่

กาย 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

  สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

3 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประสานงานศิษย์เก่า 

และประเมนิโครงการ 
 ส านักงานเลขานุการคณะ 

 งานประกันคุณภาพ 

4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   สาขาวิชาวศิวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

5 คณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการและสถานที ่

 
  สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

  สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมลัติมเีดยี 

6 คณะกรรมการฝ่ายสรา้งบรรยากาศ ประชาสัมพนัธ์ 

และศนูย์ประสานงานกลาง 
  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

การพิจารณา 

เนื่องจากช่วงเวลาการด าเนินงานโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ (ทก 6201007) คือ ระหว่างวันที่      

13 - 16 พฤษภาคม 2562 เป็นช่วงเวลาที่คณบดีและทีมผู้บริหารคณะชุดใหม่เข้ารับต าแหน่ง ในการนี้      

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ

โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ (ทก 6201007) ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบหมายเลข 4.1.3) จากเดิม คือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็น นายสัณห์ชัย หยีวิยม 

เพื่อให้ผู้รับผดิชอบการด าเนินโครงการเป็นบุคคลเดียวกันจนโครงการส าเร็จ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ เ ปลี่ ยนแปลงผู้ รั บผิ ด ชอบ

โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ (ทก 6201007) จากเดิม คือ รองคณบดีฝา่ยกิจการนิสิต เป็น นายสัณห์ชัย หยีวิ

ยม  

7 ท ก 

6201007 

โครงการบัณฑติสัมพันธ์ 15 15.5 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย

กิจการนิสิต 

120,000.00 

อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากต าแหน่งเป็น องสัณห์ชัย หยีวิยม เพื่อให้การด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ

โครงการเป็นผูร้ับผดิชอบคนเดียวกัน เนื่องจากอยู่ระหว่างเปลี่ยนชุดผู้บริหาร 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.4  เรื่อง พิจารณาแนวทางการเช่ารถตู้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

       ในเดือนเมษายน 2562 ระหว่างด าเนินการท าสัญญาเช่ารถตู้คณะคัน

ใหม่ 
 

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ ไม ่ตัวหนา, ฟอนตภ์าษาทีซ่บัซอ้น: ไม่
ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ ไม ่ตัวหนา, ฟอนตภ์าษาทีซ่บัซอ้น: ไม่
ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ขวา:  -0.13"

ทีจ่ดัรูปแบบ: การจัดเต็มแนวทีก่ระจายแบบไทย, การเยือ้ง: บรรทัด
แรก:  0.63", ขวา:  -0.13", ชอ่งวา่ง หลัง:  0 pt, ระยะหา่งบรรทัด: 
หนึง่เทา่, ไมค่วบคมุบรรทัดคา้งทา้ย/ตน้ยอ่หนา้, ไมป่รับชอ่งวา่ง
ระหวา่งขอ้ความละตนิ และขอ้ความเอเชยี, ไมป่รับชอ่งวา่งระหวา่ง
ขอ้ความเอเชยี และตัวเลขเอเชยี, แท็บหยดุ:  1.25", ซา้ย

ทีจ่ดัรูปแบบ: การจัดเต็มแนวทีก่ระจายแบบไทย, ขวา:  -0.13", ไม่
ควบคมุบรรทัดคา้งทา้ย/ตน้ยอ่หนา้, ไมป่รับชอ่งวา่งระหวา่งขอ้ความ
ละตนิ และขอ้ความเอเชยี, ไมป่รับชอ่งวา่งระหวา่งขอ้ความเอเชยี
และตัวเลขเอเชยี, แท็บหยดุ:  1.25", ซา้ย + ไมท่ี ่ 1.18" +  6.5"

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ ไม ่ตัวหนา, ไมข่ดีเสน้ใต,้ ฟอนตภ์าษาที่
ซบัซอ้น: ไม ่ตัวหนา
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สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเช่ารถตู้ส าหรับคณะและหน่วยต่างๆ ภายใน โดยมี

สัญญาเช่าระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562 ซึ่งรถตู้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร จะหมดสัญญาเช่าในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และระหว่างนีค้ณะอยู่ระหว่างการท าสัญญาเช่า

รถตู้คณะคันใหม่ระหว่างด าเนินการเช่ารถตู้คณะคันใหม่ ซึ่งสัญญาจะมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 

นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี ้ผูร้ักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้ที่ประชุมฯ 

พิจารณาแนวทางการเช่ารถตู้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเดือนเมษายน 2562 ระหว่าง

การท าสัญญาเช่ารถตู้คณะคันใหม่ระหว่างด าเนินการท าสัญญาเช่ารถตู้คณะคันใหม่ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติมอบผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการเช่ารถตู้คณะในเดือนเมษายน 2562 โดยอาจจะใช้วิธีการให้ใช้

วิธีการท าเช่าตามคณะอื่นๆ ที่เสนอมาที่มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แต่อาจจะพิจารณาเช่าแบบเหมา

รายเดือน หรอืเช่าเป็นรายวัน แต่ขอให้พิจารณาถึงความแตกต่างของค่าเช่าและความคุ้มค่าเป็นส าคัญ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.5  เรื่อง พิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริง กรณ ีนางสาวกมลพร ฉิมพาลี  

  ต าแหน่ง ผู้ช่วยสอนสาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ไม่มาปฏิบัตงิาน 

  คุมสอบรายวิชา 147371 International Political Economy ในวันที่ 24  

  กุมภาพันธ์ 2562 

 
 

สรุปเรื่อง 

           ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับแจ้งจากกองบริการการศึกษา เรื่อง  

นางสาวกมลพร ฉิมพาลี ต าแหน่ง ผู้ช่วยสอนสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ

รายวิชา 147371 International Political Economy ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. – 14.30 น. 

ณ ห้องสอบ PKY 4 อาคารเรียนรวม และมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบให้คณะด าเนินการสอบหา

ข้อเท็จจรงิกรณีดังกล่าว นั้น 

ในการนี้ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการ

สอบหาข้อเท็จจรงิ กรณี นางสาวกมลพร ฉิมพาลี ต าแหน่ง ผูช้่วยสอนสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ไม่

มาปฏิบัติงานคุมสอบรายวิชา 147371 International Political Economy ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว 

โดยได้พิจารณาตามค าชีแ้จงของบุคคลดังกล่าวว่า ไม่ทราบว่ามรีายชื่อเป็นกรรมการคมุสอบ เนื่องจากใน

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไมข่ดีเสน้ใต ้

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไมข่ดีเสน้ใต ้

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไมข่ดีเสน้ใต ้
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ปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้มีรายชื่อเป็นกรรมการคุมสอบ จึงท าให้มีความเข้าใจว่าตนเองไม่ต้องเข้า

ปฏิบัติงานคุมสอบ ทั้งนี้ เนื่องด้วยเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ 

จึงมีมติให้คณบดีด าเนินการตักเตือนด้วยวาจา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการ

กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตาม

ก าหนด พ.ศ. 2561 ข้อ 7 แล้วจริง 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้

ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกมลพร ฉิมพาลี ต าแหน่ง ผู้ช่วยสอน

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบรายวิชา 147371 International Political Economy 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.5) 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติมอบคณบดีด าเนินการตักเตือนนางสาวกมลพร       

ฉิมพาลี ต าแหน่ง ผูช้่วยสอนสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้วยวาจา ในกรณีที่ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ

รายวิชา 147371 International Political Economy ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศมหาวิทยาลยั

พะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการศึกษา 

และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. 2561 ข้อ 7 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.6  เรื่อง พิจารณารายงานทางการเงนิงบประมาณบัญชี ประจ าปีงบประมาณ  

   พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

สรุปเรื่อง 

           ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 

2562 จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจ านวนเงิน 4,755,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

และงบสะสม/งบแผ่นดิน เป็นจ านวนเงิน 6,213,560.00 บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย

หกสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,968,560.00 บาท (สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบ

บาทถ้วน) นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ งานการเงิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

รายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.4) ดังนี ้
 

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไมข่ดีเสน้ใต ้

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ ไม ่ตัวหนา, ไมข่ดีเสน้ใต,้ ฟอนตภ์าษาที่
ซบัซอ้น: ไม ่ตัวหนา
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รายงานการเงินงบประมาณ ประจ าเดือนกมุภาพันธ ์2562 

ที ่
งบประมาณ 

ประจ าป ี2562 

งบรายได้

จัดสรร 

งบสะสม / 

งบแผ่นดนิ 
งบผกูพัน 

งบเบกิ 

จ่ายจริง 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หลังเบกิจ่ายจริง 

1 กองทุนเพื่อการศึกษา 4,129,000.00 883,560.00 1,011,815.00 738,627.69 4,273,932.31 

2 กองทุนกิจการนิสิต 441,000.00 - 17,500.00 83,375.00 357,625.00 

3 กองทุนวิจัย 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 กองทุนสินทรัพย์ถาวร 10,000.00 4,120,000.00 - - 4,130,000.00 

รวมทั้งสิ้น 4,755,000.00 6,213,560.00 1,029,315.00 855,602.69 10,112,957.31 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น กรณีที่กองทุน

วิจัยมีเงินคงเหลือ 80,000 บาท หากสาขาวิชาใดมีความประสงคจ์ะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ

งบประมาณสนับสนุน ขอให้แจ้งไปที่และมอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยกองทุนวิจัยยังมีคงเหลืออยู่ 80,000 

บาท ถ้าสาขาวิชาใดต้องการทุนท าวิจัยหรือบริการวิชาการ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาที่ผู้ช่วยคณบดี

ฝา่ยวิจัย หากไม่มีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัย ให้โอน

เงินไปยังกองทุนบริการวิชาการ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1.6  เรื่อง สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยแม่โจ้  

           แจ้งความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงานการด าเนินงาน

หลักสูตร และ 

  การ 

          ประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 
 

สรุปเรื่อง 

           ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งความประสงค์

จะขอเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ 

AUN QA ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

พะเยา ในแจ้งความต้องการเข้าศึกษาดูงานฯ ในช่วงปลายวันที่ 29 – 30 เดือนพฤษภาคม 2562 หรอืช่วง

กลางเดือนมิถุนายน 2562  
 

การพิจารณา 

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, การเยือ้ง: ซา้ย:  -0.05", ขวา:  -0.08"

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ 8 pt, ไม ่ตัวหนา, ไมข่ดีเสน้ใต,้ ฟอนตภ์าษาที่
ซบัซอ้น: 8 pt, ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไมข่ดีเสน้ใต ้



22 

 

ทั้งนี ้คณะขอสอบถามสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าพร้อมหรอืไม่ และ/หรอื สะดวกจะให้

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานในช่วงเวลาใด 
 

มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติมอบผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีวิชาการและรองฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ

ประสานงานกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าสะดวกจะจัด

การศึกษาดูงานการด าเนินงานหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA เมื่อใด

แผนฯ ด าเนินการ 
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ระเบียบวาระที่ 4.2   เรือ่ง เสนอเพือ่พจิารณา (จากภายนอกคณะ) 

 ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่อง การใช้โดรนถูกต้องตามกฎหมาย 
 

สรุปเรื่อง 

 คณะไม่มีใบอนุญาตในเรื่องนี้จาก กสทช. ถ้ามีใบอนุญาตโดรนต้องมีใบอนุญาตครุภัณฑ์ ซึ่ง

คณะด าเนินการให้เรียบร้อยแล้ว 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้า

ร่วมแข่งขัน MOS Olympic & Thailand Design Creator Competition 2019 โดยผู้สมัครต้องเป็นเยาวชน

ทีจ่ดัรูปแบบ: การจัดเต็มแนวทีก่ระจายแบบไทย

ทีจ่ดัรูปแบบ: ฟอนต:์ ไม ่ตัวหนา, ไมข่ดีเสน้ใต,้ ฟอนตภ์าษาที่
ซบัซอ้น: ไม ่ตัวหนา
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อายุ 15 – 21 ปี และศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา โดยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม

โครงการได้ที่ www.arit.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ

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

มติ  รับทราบ 

ไม่มี 

 

 

 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

598 (34/2562) คือ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม

วิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาการประชุมฯ ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

         ประธานกลา่วขอบคุณกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุและกล่าวปิดประชุม 

 

 

ประธานปิดการประชุมเวลา  14.00 น. 

 

 

 

 

ผู้บันทึกรายงานการประชมุ                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นางโกลญัญา ตายะ)          (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ)     

 กรรมการและเลขานุการ                      ประธานคณะกรรมการ 


