
วาระการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คร้ังที่ 3/2562 

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.-16.30 น. 

ณ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

------------------------------- 

 

วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่ 1.1  เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา กันทวงค์ 

ตามท่ีงานสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2562 

ได้แต่งตัง้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย คือ อาจารย์ ดร.กฤติกา 

กันทวงค ์และ อาจารย์ ดร.วชิญพ์ล ฟักแก้ว  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอแสดง 

ความยนิดกีับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา กันทวงค์ ในคร้ังน้ีด้วย 

 

วาระที่ 1.2  เรื่อง พระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูรฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  

ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เวียนแจ้ง (ร่าง) หมายก าหนดการฯ 

โดยมีรายละเอยีดท่ีส าคัญ ดังนี้  

เวลา 8.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ด าเนินโดยรถยนต์พระท่ีนั่งจากพระต าหนักธงน้อย ไปยังท่าอากาศ

ยานน่านนคร จังหวัดนา่น 

เวลา 8.50 น. เฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว มหาวิทยาลัย

พะเยา เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งไปยังอาคารหอประชุม 

พญาง าเมือง 

เวลา 9.00 น. รถยนต์พระท่ีนั่งถึงอาคารหอประชุมพญาง าเมือง เสด็จฯ เข้าอาคาร 

หอประชุมพญาง าเมอืง บัณฑิตเข้ารับพระราชปริญญาบัตรตามล าดับ 

เวลา 13.00 น. เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง พระราชด าเนินไปยังบริเวณลาน

พระราชานุสาวรียส์มเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรม

ราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์

การแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

เวลา 13.10 น. เสด็จฯ เปิดแพรคลุมพระราชานุสาวรีย์ฯ 

เวลา 13.30 น. เสด็จฯ พระราชด าเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราวมหาวทิยาลัย

พะเยา 



เวลา 14.00 น.  เสด็จฯ ประทับเฮลิคอปเตอร์ไปถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 

อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

การแตง่กาย ข้าราชการในพื้นท่ี แตง่เครื่องแบบปกติขาว 

ข้าราชการในพระองค์ แตง่เครื่องแบบปกติกากีคอต้ัง 

 

วาระที่ 1.3  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่กองบริการการศกึษา งานทะเบียน และ

งาน E-learning  

กองบริการการศึกษา จะย้ายงานทะเบียน และงาน E-learning ไปอยู่รวมกันกับงานอื่นท่ี

อาคารส านักงานอธิการบดี ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงขอให้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

และมัลติมีเดียย้ายห้องสตูดิโอเข้าไปอยู่แทนห้อง E-learning และหากมีความประสงค์อุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม ให้

สาขาวิชาจัดท ารายละเอียดและน าเสนอคณะพิจารณา ส่วนห้องสตูดิโอเก่าของสาขาวิชา มหาวิทยาลัยพะเยาจะใช้

เป็นสถานท่ีจัดนทิรรศการนกยูง ซึ่งเป็นโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่ายงานภาครัฐหลายภาคส่วน 

 

วาระที่ 1.4  เรื่อง การโอนย้ายบุคลากรของคณะฯ เข้าสังกัดใหม่ 

มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายก าหนดอัตราก าลังในสังกัดของคณะต่างๆ ให้มีความ

เหมาะสมกับภาระงาน ดังนั้น จึงขอโอนย้ายบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสังกัดใหม ่

จ านวน 2 อัตรา ได้แก่  

1. นายกิตติคุณ นุผัด ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา โอนย้ายไปสังกัด กองการเจ้าหน้าท่ี 

ต าแหนง่นติกิร 

2. นางสาวพัชราพรรณ ทองค า ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โอนย้ายไปสังกัด

กองแผนงาน ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

 

วาระที่ 1.5  เรื่อง การบรหิารจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้ประธานหลักสูตรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และเนื่องจากท่ีผ่านมาหลายมหาวิทยาลัยมีจ านวน

นิสิตลดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาจะเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการหลักสูตร และก าหนดให้สาขาวิชา

ต่างๆ รวมตัวกันในการจัดท าหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตร เช่น สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมมือกับ

คณะเกษตรศาสตร์ จัดท าหลักสูตร Smart Farm ร่วมกัน เป็นต้น 

 

วาระที่ 1.6  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าท่ี จะจัดโครงการให้ความรู้การขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยเชิญ 

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวสี (กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อเป็นการซักซ้อมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวธีิการขอก าหนด

ต าแหนง่ทางวชิาการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ จึงขอเชิญ

บุคลากรสายวิชาการท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น.–16.00 น.  

ณ ห้องภูกามยาว 2 อาคารเรียนรวม (หลังเก่า) 



วาระที่ 1.7  เรื่อง โครงการสุขภาพจิตออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท OOCA จ ากัด เพื่อให้บริการการ

ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ฟรี 1 ปี แก่นิสิต ซึ่งหากผลสัมฤทธ์ิจากความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปด้วยดี มหาวิทยาลัย

อาจจะพจิารณาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื่อง โดยบริษัท OOCA จ ากัด เป็นบริษัทท่ีสร้าง Platform ปรึกษาจิตแพทยอ์อนไลน ์

ท่ีช่วยให้ผู้รับบริการสามารถพูดคุยปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาได้ผ่านทาง video call โดยเข้าใช้งานได้

อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัยได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ สามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเตมิได้ท่ี https://www.ooca.co/ 

 

วาระที่ 1.8  เรื่อง การสัมภาษณ์นิสิต TCAS รอบที่ 5  

มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดการสัมภาษณ์นิสิต TCAS รอบท่ี 5 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 

2562 โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการสัมภาษณ์จะเหมือนกับการจัดการสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ีผ่านมา ท้ังนี้ งาน

วชิาการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้สาขาวิชาส่งรายชื่ออาจารย์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็นผู้

สัมภาษณ์นิสิตให้มหาวิทยาลัย และรายชื่ออาจารย์ จ านวน 4 ท่าน เพื่อเป็นผู้ด าเนินงานของคณะ พร้อมท้ัง 

ขอให้ส านักงานเลขานุการคณะจัดเตรียมสถานท่ี น้ าดื่ม และผู้ดูแลผู้ปกครอง ระหว่างรอบุตรหลานเข้ารับการ

สัมภาษณ ์

 

วาระที่ 1.9  เรื่อง ก าหนดการเข้ารายงานตัวของนิสิตใหม่ ปีการศกึษา 2562 

มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดการเข้ารายงานตัวของนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มอบสาขาวิชาวางแผนการรับนิสิตใหม่ในช่วงเวลาการเข้ารายงานตัว 

และวางแผนการจัดกิจกรรมระหว่างให้นิสิตระหว่างรอเปิดภาคการศึกษา  

 

วาระที่ 1.10  เรื่อง การจัดกจิกรรมรดน้ าด าหัว 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้บริหารคณะและ

คณาจารย์อาวุโส พร้อมท้ังเลี้ยงขอบคุณผู้บริหารชุดปัจจุบันท่ีก าลังจะหมดวาระ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 

2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 12.30 น. ณ ส านักงานเลขานุการคณะ และพร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนด

จัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส กิจกรรมปีใหม่เมอืง และการประกวดนางสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 

18 เมษายน 2562 ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณร้านกาแฟเอื้องค า รมิอ่างหลวง 

 

วาระที่ 1.11  เรื่อง ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อ

การศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศกึษา 2561 

ตามท่ี คณะได้ออกประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการให้ทุน และคุณสมบัตขิองผู้รับทุนการศกึษา จากกองทุนเพื่อการศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร พ.ศ. 2561 ในการนี้ งานกิจการนิสิตคณะ ขอให้สาขาวิชาและส านักงานคณะฯ ประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  29 



มนีาคม – 11 เมษายน 2562 โดยเปิดรับสมัครทุน 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนประเภท

สร้างช่ือเสียงให้กับคณะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ีงานกจิการนิสติคณะ 

 

วาระที่ 1.12  เรื่อง การท าระบบ AR ให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ห้องสมุด

คณะฯ และจุดให้บริการต่างๆ ทั่วมหาวิทยาลัย 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีความสนใจท่ีจะให้นิสิตและ

อาจารยค์ณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารจัดท าระบบ AR จุดคืนหนังสอืตามหอ้งสมุดคณะ และจุดให้บริการ

ต่างๆ ท่ัวมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัย

พจิารณาทุนสนับสนุนได้ หากมีรายละเอยีดเพิ่มเตมิ กองแผนงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

วาระที่ 1.13  เรื่อง การเตรียมนิสิตเพื่อท าโครงงานสนับสนุนการด าเนินงานด้าน

ต่างๆ ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี

ความสนใจท่ีจะให้นิสิตและอาจารย์ของคณะท าโครงงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านตา่งๆ ในระดับคณะ

และมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ให้เตรียมทีมงานและนิสิต พร้อมจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อส่งให้

มหาวทิยาลัย และ/หรือ แหล่งทุน พิจารณาสนับสนุนได้ 

 

วาระที่ 1.14  เรื่อง โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวิชาการ สาย

สนับสนุน และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 ณ ประเทศอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครและด าเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ

สายสนับสนุน และนิสิต เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และ

นสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 ณ ประเทศอังกฤษ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันศุกร์ท่ี 22 มีนาคม 2562 และประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562 นั้น ในการนี้ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนิสิต จ านวน 4 คน ที่ผ่านการสอบและมีสิทธ์ิ

เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

1. นายเชาวน์ ปอแกว้  ประเภทบุคลากรสายวชิาการ 

2. นางกมลทิพย ์รักเป็นไทย  ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน 

3. นางสาวปราณตะวัน หาญสุข ประเภทนสิิต 

4. นางสาวผกาแก้ว ภักดีราช ประเภทนสิิต 

 

ท้ังนี้ ผู้ผ่านการสอบและมีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการฯ จะเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ อาคารส านักงานอธิการบดี ในวันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. 

 

 



วาระที่ 1.15  เรื่อง ขอเชิญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นคณะน า

ร่องในการทดลองใช้งานระบบการบริหารงานงบประมาณ 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา ขอเชิญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น

คณะน าร่องของกลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการทดลองใช้งานระบบการบริหารงานงบประมาณ ร่วมกับคณะ

ศลิปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย โดยผู้ท่ีรับผิดชอบการทดลองใช้งานระบบฯ 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหนา้ที่งานแผนและนโยบาย ท้ังน้ี หากมีปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ

การใช้ระบบฯ สามารถแจ้งมาได้ท่ีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ 

 

วาระที่ 1.16  เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE 

งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต

เข้าร่วมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ท้ังนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์

พิจารณาคะแนนพิเศษในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ในการสอบมาตรฐานวชิาชีพ ITPE ให้นิสิตท่ีสอบผ่าน เพื่อเป็น

ก าลังใจให้นิสติ 

 

วาระที่ 2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

   วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี

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

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

   วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2562 (วาระพิเศษ) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 

ณ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

วาระที่ 3  เร่ืองสบืเนื่อง (ถ้ามี) 

วาระที่ 3.1 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เพื่อให้การด าเนินงานของสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสาขาจึงขอเสนอวาระเพื่อปรับปรุง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในคราวปรับปรุงหลักสูตรครัง้ตอ่ไป  

 

วาระที่ 3.2 การบริหารจัดการเพจ Facebook สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อให้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารและติดต่อสื่อสารกับ

นสิิต นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสาขาวิชาฯ จึงขอเสนอให้มผีู้รับผิดชอบใน

การดูแลและการบริหารจัดการเพจ Facebook สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ในหน้าท่ีและระยะเวลาการท างาน ดังนี้  

หนา้ที่ดู ควบคุมและประชาสัมพันธ์ คือ อาจารย์............................ ระยะเวลา ............ 



วาระที่ 4  เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณา 

วาระที่ 4.1 เรื่อง หารือก าหนดวันประชุมผลการเรียนรายวิชา ภาคปลาย ประจ าปี

การศึกษา 2561  

ตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ก าหนดวันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ ใน 

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อให้สาขาวิชาฯ สามารถส่งผลการเรียนรายวิชาตามก าหนด จึงขอ

หารอืก าหนดวันประชุมผลการเรียนรายวชิา ภาคปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2561 

 

วาระที่ 4.2 เรื่อง หารือผู้รับผิดชอบรายวิชา 221120 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ในภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2562 

ตามท่ีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เปิด รายวิชา 221120 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนสิิตหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิก

และมัลติมีเดียนัน้ ในการนี้เพื่อให้การบริหารจัดการรายวชิาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงเสนอขอผู้รับผิดชอบรายวชิา 

221120 การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น ในภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา 2562 ตอ่ไป 

 

วาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมน าเสนอรายงานผลการฝึกงาน

และสหกจิศึกษา นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตามท่ีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีมติในท่ีประชุมคร้ังท่ี 2 วันศุกร์ท่ี 8 มีนาคม 2562 

วาระท่ี 4.5 เร่ือง โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต (ทก 6201001) ให้สาขาวิชาจัดกิจกรรมน าเสนอรายงานผลการฝึกงาน

และสหกิจศึกษา นิสิตสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศกึษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 

13.00 – 16.30 น.  

ในการนี้ผู้รับผิดชอบได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมน าเสนอรายงานผลการฝึกงานและสห

กิจศกึษา นิสติสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ประจ าปกีารศึกษา 2561 ดังนี้ 

ห้องจัดกจิกรรม ผู้รับผดิชอบ จ านวนกลุ่ม หมายเหต ุ

ICT 1108 ดร.ภาณุ พรหมมาลี  

ดร.ปรัชญา นวนแก้ว   

7 กลุ่ม  

ICT 1109 ผศ.ดร.กฤติกา กันทวงค์  

อาจารย์นภา ราชตา 

8 กลุ่ม  

ICT 1110 ดร.เกวรินทร์ จันทร์ด า  

ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา 

7 กลุ่ม  

ICT 1111 อาจารย์สุรนิทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล  

อาจารย์สุดารัตน์ อาจหาญ 

7 กลุ่ม  

ICT 1112 อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร  

อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู ่

7 กลุ่ม  

 

 

 



วาระที่ 4.4 เรื่อง ตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรยีมงานโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ประกอบกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ

การของคณะฯ โครงการบัณฑิตสัมพันธ์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บัณฑิตใหม่ นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี อีก

ท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนัน้ 

เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้งาน

กิจกรรมนสิิต คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมงาน ในวันพฤหัสบดีที ่11 

เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ล าดับ คณะกรรมการ สาขาวิชาท่ีรับผดิชอบ 

1 คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

2 คณะกรรมการฝ่ายน าแถว จัดแถว ตรวจเคร่ืองแต่ง

กาย 

- สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

3 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประสานงานศิษยเ์ก่า 

และประเมินโครงการ 

- ส านักงานเลขานุการคณะ 

- งานประกันคุณภาพ 

4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ - สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

5 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสถานที่ 

 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

6 คณะกรรมการฝ่ายสรา้งบรรยากาศ ประชาสัมพันธ์ 

และศูนย์ประสานงานกลาง 

- สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

วาระที่ 5       เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


