
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คร้ังที่ 81 (6/2564) 

วันศุกร์ที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 
 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม      
   

1. คณบดี          ประธานกรรมการ  

     (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ) 

2. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       กรรมการ  

(นายสัณห์ชัย หยีวิยม) 

3. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      กรรมการ 

            (นายวรกฤต แสนโภชน์) 

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม      กรรมการ 

            (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช)   

5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ         กรรมการ 

            (ดร.จริาพร ไชยวงศส์าย) 

6. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ         กรรมการ 

 (นางสาวรัตนาวดี พานทอง) 

7. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวางแผนและยุทธศาสตร์     กรรมการ 

  (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสทิธิสันติ) 

8. ประธานหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต     กรรมการ 

       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

      (นายวิสูตร แก่นเมอืง)             

9. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

           (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางคนา ระวังยศ) 

10. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  กรรมการ 

       (นางสาวนภา ราชตา) 

11. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กรรมการ 

  (นายณัฐพล หาญสมุทร) 

12. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

 (ดร.สุขชาตร ีประสมสุข) 

 

/13.ประธาน.... 
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13. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ กรรมการ   

       (นายชัชพงษ์ ภาชนะพรรณ์)       

14. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ      กรรมการ 

      สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

     (นางสาวอดิศยา เจรญิผล)  

15. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    กรรมการ 

      สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์ 

      (ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น) 

16. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

       (ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ) 

17. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ      กรรมการ 

 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

 (ดร.เกวรินทร์ จันทร์ด า) 

18. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ      กรรมการ 

            สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว)  

19. คณาจารย์ประจ าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     กรรมการ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์        

           (นายเกียรติกุล สุขสมสถาน) 

20. ผูร้ักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป     กรรมการ 

 (นายรณชัย ทิพย์มณฑา) 

21. ผูร้ักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน      กรรมการ 

 (นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย) 

22. ผูร้ักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ      กรรมการ 

 (นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว) 

23. ผูร้ักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการ     กรรมการ 

 (นางสาวดลทิชา เช่ียวสุวรรณ) 

24. หัวหนา้ส านักงานคณะฯ         เลขานุการ 

  (นางโกลัญญา ตายะ) 

25. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                ผูช่้วยเลขานุการ  

  (นางศิรนิทรา บุญมา) 
 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ประธานเปิดการประชุมเวลา 09.00 น. 

  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1.1 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

              ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมขอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับทราบใน

ระบบ CHECO แล้ว จ านวน 335 คุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา นั้น  

               ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมติรับรองคุณวุฒิ 

เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 67 

คุณวุฒิ 

              (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.1) 

 

มติ   รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1.2 เรื่อง แผนการด าเนินงานโครงการ 20 ปีคณะICT 

   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.2) 

 

มติ   รับทราบ 

 

 

    ระ เบียบวาระที่  1. 1.3 เ รื่ อ ง  สรุปรายงานผลงานทางวิ ช าการที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่   

และ โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

  งานวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท าสรุปรายงานผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

และโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.3) 

 

มติ รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ 1.1.4... 
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        ระเบียบวาระที่ 1.1.4 เรื่อง ขอให้บุคลากรนักวิจัยคณะสมัครและเผยแพร่ผลงานของ

นักวิจัยในระบบ Google Scholar 

   ขอให้บุคลากรนักวิจัยคณะสมัครและเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยในระบบ Google Scholar 

ทางมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองวิจัย อยากใหน้ักวิจัยที่เป็นอาจารย์และบุคลากรทุกท่านได้สมัคร 

และเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยในระบบ Google Scholar เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ของนั ก วิ จั ยมหาวิ ทยาลั ย  และ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ใ นการพิ จ ารณาอั นดั บ  World Ranking  

ของมหาวิทยาลัย ดังนัน้จงึขอเชิญชวนทุกท่านได้เผยแพร่ผลงานวิจัยผา่นระบบ Google Scholar 

         (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.4) 

 

มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  1.1.5 เรื่อง ขอแจ้งสาขาวิชาและจ านวนเงินที่ต้องช าระส่วนต่าง  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินกองทุน

ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

  ตามบันทึกข้อความที่ อว 7309/0511 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานสาขาวิชา

และจ านวนเงินที่ต้องช าระค่าส่วนต่างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 

(กยศ) ประจ าปีการศึกษา 2564 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษาได้เปลี่ยนระบบการให้กู้ยืมจากระบบ  

e-studentloan เป็นระบบ Digital Studentloan Loan Fund System (DSL) ซึ่งผูกกับหลักสูตร 

และสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย และการกู้ยืมเงนิให้กู้ยืมเงินเพื่อการศกึษา จะสามารถ

กู้ได้เพียงระดับปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียว ส่งผลให้ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา 

และหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ไม่สามารถกู้ยืมค่าธรรมเนียมการศึกษาได้เต็มจ านวนตามที่

สถานศกึษาเรียกเก็บ นั้น 

   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.5) 

 

มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  1.1.6 รายงานสาขาวิชาที่ไม่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา 

      (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.6) 
 

มติ รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ 1.1.7... 
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ระเบียบวาระที่  1.1.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 

        (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.7) 
 

มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  1.1.8 การเตรียมความพร้อมในการตรวจรับการประเมิน ส านักงาน 

สีเขียว Green office จากคณะกรรมการ Coaching เป็นวันที่ 

15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
 

มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  1.1.9 รางวัลสหกิจดเีด่นระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 

รางวัลสหกิจดเีด่นระดับมหาวิทยาลัยพะเยา นิสติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รางวัลที่ 3 นางสาวธันชนก ดวงทิพย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

ชื่อโครงงาน : ระบบควบคุมบริหารการจัดการทีม 

สถานประกอบการ : บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ธนา อุดมศรไพบูลย์ 

          2. ดา้นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร และการจัดการ 

รางวัลที่ 1 นายนิติภูมิ กันยะมี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชื่อโครงงาน : การวิเคราะหก์ารตลาด Digital Marketing ของธุรกิจ SMEs 

สถานประกอบการ : บริษัท วเีว็บพลัส จ ากัด 

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และ ดร.นภา ราชตา 
 

มติ รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.1.10 เรื่อง โครงการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์วิชาการพัฒนา 

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.10) 
 

มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2  เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

                       ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
 

 ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้ งที่  80 

( 5/ 2564)  วั น ศุ ก ร์ ที่  30 เ ม ษ า ย น  พ . ศ .  2564 เ ว ล า  

09.00 -12.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ครั้ง 80 (5/2564) วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) นัน้ 
 

การพิจารณา 

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่ อสาร ครั้ งที่  80 (5/2564)  วันศุกร์ที่  30 เมษายน พ.ศ.  2564 เวลา  

09.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  (ออนไลน์ )  ด าเนินการแจ้งผ่านทางอี เมล์  เพื่อให้

คณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านพิจารณา และก าหนดให้ตอบกลับ ภายในวันพฤหัสบดีที่   

20 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ทั้ งนี้  หากคณะกรรมการประจ าคณะมีความประสงค์ 

จะปรับปรุงหรือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมลงในร่างรายงานการประชุมฯ สามารถแจ้งมาที่  

ฝา่ยเลขานุการ   

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 2.1) 

 

/มต.ิ.. 
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 มติ      ที่ประชุมมีมติรับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 80 (5/2564) วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 

09.00-12.00 น. ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง สืบเน่ือง 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ครั้งที่ 80 (5/2564) วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) นัน้ 
  

การพิจารณา 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบแต่ละวาระ 

จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ผ่านมา รายงานผลการด าเนินงานตามมติของที่ประชุม

ฯ ตามที่ท่านได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ดังนี้ 
 

ที่ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการประชุม

คณะกรรมการ 

มติ ผลการด าเนินงาน 

1 

 

 

ระ เบียบวาระที่   4. 1.2 

เรื่อง พิจารณาการจัดหา

ค รุ ภั ณ ฑ์ ก า ร ศึ ก ษ า 

ประจ าปี 2566 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้

หลั กสู ต รส่ งต ารางแบบฟอร์ ม

แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ใบเสนอ

ราคาและคู่ เทียบ มายังงานพัสดุ

ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

สาขาด าเนินการส่งตาราง

แบบฟอร์มแผนการจัดหา

ครุภัณฑ์ ใบเสนอราคาและ 

คู่ เ ที ย บ  ม า ยั ง ง า น พั ส ดุ

เรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

 

 

 
 

/ระเบียบวาระที่ 4.1.4... 
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ที่ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการประชุม

คณะกรรมการ 

มติ ผลการด าเนินงาน 

2 ระเบียบวาระที่ 4.1.4 เรื่อง 

ขอความอนุเคราะห์เสนอ

ชื่อและประวัติผู้สมควร

ได้รับการยกย่องให้เป็น

อาจารย์ดี เด่นแห่งชาติ  

ประจ าปี 2564 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้

หลักสูตร เสนอชื่ อและประวัติ ผู้

สมควรได้รับการยกย่องให้ เป็ น

อาจารย์ดี เด่นแห่งชาติ ประจ าปี  

2564 โดยผู้ เสนอชื่อจะต้องกรอก

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ มู ล ป ร ะ วั ติ   

และผลงานลงในใบน าส่งเอกสาร

แบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อาจารย์

ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2564” จัดส่ง

เอกสารจ านวน 3 ชุด และสแกน

หลักฐานทั้งหมด ลงใน Flash Drive 

มายังนายรณชัย ทิพย์มณฑา งาน

บุคคลคณะ เพื่อที่จะประสานต่อไป

ยั งมหาวิทยาลัย  ภายในวันที่  9 

พฤษภาคม 2564 

ไม่มผีูเ้สนอชื่อ 

3 ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่อง 

ขอให้หลักสูตรจัดเตรียม

ข้อมูลวัสดุเพื่อการศึกษา 

ป ร ะ จ า ปี ง บป ร ะ ม าณ 

2564 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้

แตล่ะหลักสูตรส ารวจวัสดุการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 และส่ง

รายการวัสดุการศึกษามายังงาน

พัสดุ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564         

ไ ด้ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล วั ส ดุ

ก ารศึ กษาจากสาข า วิ ช า

เรียบร้อยแล้วและน าไปเป็น

วาระพิจารณา ดังนี้ 

1.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ศาสตร ์

2. ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม

คอมพิวเตอร์ 

3. ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร

คอมพิวเตอร์ 

 

/ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา (จากภายในคณะ) 

ระเบียบวาระที่ 4.1.1 เรื่อง พิจารณาสรุปรายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี พ.ศ. 2564

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่  งานการเงิน ได้จัดท าสรุปรายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี พ.ศ. 2564 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาสรุปรายงาน

ทางการเงินงบประมาณบัญช ีพ.ศ. 2564 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.1) 

รายงานการเงินงบประมาณ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

งบประมาณ 

ประจ าปี 2564 

งบรายได้

จัดสรร 

งบสะสม / 

งบแผ่นดนิ 
รวมงบคณะ งบผูกพัน 

งบเบิก 

จ่ายจริง 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หลังเบิกจ่ายจริง 

กองทุนเพื่อการศึกษา 4,620,559.00 440,000.00 5,060,559.00 537,876.00 1,191,262.91 4,025,892.09 

กองทุนกิจการนิสติ 410,000.00 - 410,000.00 - 87,154.00 322,846.00 

กองทุนวจิัย 440,000.00 60,000.00 500,000.00 55,000.00 94,600.00 405,400.00 

กองทุนบริการวิชาการ 70,000.00 - 70,000.00 19,875.00 25,500.00 64,500.00 

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะฯ 65,000.00 - 65,000.00 - 7,420.00 57,580.00 

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 26,000.00 500,000.00 526,000.00 - - 2,273,930.00 

รวมทั้งสิ้น 5,631,559.00 1,000,000.00 6,631,559.00 612,751.00 1,405,936.91 7,150,148.09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงการพัฒนา... 
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 มติ      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสรุปรายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี พ.ศ. 2564 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ให้ทางสาขาวิชาด าเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผน

การใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแผน หากมีการปรับเปลี่ยนแผนโครงการติดตอ่ได้ที่งานแผนงาน 

 

ระเบียบวาระที่  4.1.2 เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สรุปเรื่อง 

               ด้วย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มีความประสงคเ์ปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยถอน ดร.สุวิชยะ  

รัตตะรมย์ เนื่องจากลาออกและเพิ่ม นางสาวเมธาวรรณ ใจไว เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

และอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรแทน  นั้น 

การพิจารณา 

ในการนี้  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.2) 

 
/ระเบียบวาระที่  4.1.3... 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสง่เสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชา 

งบประมาณประจ าปี 2564 งบรายได้จัดสรร งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 194,600.00 25,690.00 168,910.00 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 150,900.00 12,000.00 138,900.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 144,650.00 58,514.05 86,135.95 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 148,400.00 105,400.00 43,000.00 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 223,800.00 61,358.00 162,442.00 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 99,150.00 25,680.00 73,470.00 

รวมทั้งสิ้น 961,500.00 288,642.05 672,857.95 
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มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ระเบียบวาระที่  4.1.3 เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564 เปลี่ยนเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 แต่พบว่าการสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาของการด าเนินการ

หลักสูตร ทั้งสภาพสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้หลักสูตร 

ต้องด าเนินการปรับปรุงรายวิชา แผนการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนให้ทันกับยุคสมัย  

อีกทั้ง การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี ้มุ่งเน้นการใชเ้ครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี นั้น  
 

การพิจารณา 

ในการนี้ งานวิชาการและประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปลี่ยนเป็น หลักสูตร  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 
/ระเบียบวาระที่ 4.1.4... 
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ระเบียบวาระที่  4.1.4 เรื่อง พจิารณาจัดท าค าขอครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2566 

สรุปเรื่อง 

     ด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 

และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการ

จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้ส่งรายการครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ และใบเสนอราคา

พร้อมคู่เทียบ ส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยจัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ นั้น 

 

การพิจารณา 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาจัดท าค าขอ

ครุภัณฑก์ารศกึษา ปี 2566 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.4) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้หลักสูตรส่งตารางแบบฟอร์มแผนการจัดหา

ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ ใบเสนอราคาและคู่เทียบ มายังงานพัสดุภายในวันจันทร์ที่ 31 

พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่   4.1.5 เรื่อง พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

ของสายวิชาการและสายสนับสนุน 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดหาแนวทางการประเมินผล 

การปฏิบัติงานประจ าปี ของสายวิชาการและสายสนับสนุน นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแนวทาง  

การประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปี ของสายวิชาการและสายสนับสนุน 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.5) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้ประธานหลักสูตร น าข้อมูลฟอร์มการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ าปี ของสายวิชาการไปประชุมกับสาขาและน ามาประชุมในวารพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 

พฤษภาคม 2564 

 
 

/ระเบียบวาระที่ 4.1.6... 
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ระเบียบวาระที่   4.1.6 เรื่อง พิจารณาขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็น  

Team Coach หมวดศกึษาทั่วไป 

สรุปเรื่อง 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

และก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานบูรณาการรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน  

6 รายวิชา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (โมดูลที่ 3) ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63)  

โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking และกิจกรรม 

Pitching นั้น 
 

การพิจารณา 

               ในการนี้ งานวิชาการและประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาขอความอนุเคราะห์

บุคลากรในสังกัดเข่ารวมเป็น Team Coach หมวดศกึษาทั่วไป 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.6) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้สาขาวิชาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็น  

Team Coach หมวดศึกษาทั่วไป ส่งมายังงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่  

28 พฤษภาคม 2564 
 

ระเบียบวาระที่  4.1.7 เรื่อง พจิารณาการติดตาม Super KPI  

สรุปเรื่อง 

 ตามที่  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ยื่นเสนอ Super KPIs ในส่วน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1.1 การผลิตบัณฑิต ดังนี้  

-Super KPIs 1.1 การจัดการเรียการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non- Degree Program) ที่มีความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน หรอืองค์กรวิชาชีพ จ านวน 3 หลักสูตร  

-Super KPIs 1.2 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ จ านวน 7 รายวิชา 

-Super KPIs 1.3 นวัตกรรมการเรียนการสอน จ านวน 3 โครงการ  

-Super KPIs 1.4 นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพชวีิตชุมชน จ านวน 9 โครงการ นั้น 
 

การพิจารณา 

          ในการนี้ งานวิชาการและประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการตดิตาม Super KPI  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.7) 

 

 
/มต.ิ.. 
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 มติ ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบมอบหมายใหป้ระธานหลักสูตรช่วยติดตามอาจารย์ในสาขาวิชา 

ที่รว่มโครงการ Super KPI ให้ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ 
 

ระเบียบวาระที่   4.1.8 เรื่อง พิจารณาเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

ในปีการศึกษา 2565 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ ได้ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 80 (5/2564) ได้แจ้ง เรื่อง งบประมาณ 

เพื่อจัดท าคลิปประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ขอให้สาขาวิชาเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

ในปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ส่งมายังงานวิชาการและประกันคุณภาพ

การศกึษา เพื่อจะได้ด าเนินการประสานงานต่อไป นั้น 
 

การพิจารณา 

          ในการนี้ งานวิชาการและประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเตรียมข้อมูลเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในปีการศึกษา 2565  
 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้สาขาวิชาเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ส่งมายังงานวิชาการและประกันคุณภาพ

การศกึษา เพื่อจะได้ด าเนินการประสานงานต่อไป 
 

 

ระเบียบวาระที่   4.1.9 เรื่อง พิจารณาข้อมูลการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ ได้ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 80 (5/2564) ได้แจ้ง เรื่อง งบประมาณ

วัสดุการศึกษา ของคณะ มีงบประมาณ 20,000 บาท และให้สาขาวิชาส ารวจวัสดุการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2564 และส่งรายการวัสดุการศึกษามายังงานพัสดุ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564  

ได้รวบรวมข้อมูลวัสดุการศกึษาจากสาขาวิชาเรียบร้อยแลว้และน าไปเป็นวาระพิจารณา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

การพิจารณา 

          ในการนี้ งานวิชาการและประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาข้อมูลการจัดซื้อวัสดุ  

เพื่อการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
/มต.ิ.. 
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มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้สาขาวิชาที่ยังไม่ได้เสนอรายการส ารวจวัสดุ

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 จัดส่งรายการวัสดุการศึกษามายังงานพัสดุ ภายในวันพุธที่ 2 

มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. 
 

 

ระ เบียบวาระที่   4. 1. 10 เ รื่ อ ง  พิจารณาคณะกรรมการประ เมินผลการปฏิบั ติ ง าน 

ของสายวิชาการและสายสนับสนุน 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดหาคณะกรรมการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายสนับสนุน นั้น 
 

การพิจารณา 

          ในการนี้ งานวิชาการและประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงาน ของของสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.10) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ 

และสายสนับสนุน 
 

ระเบียบวาระที่  4.1.11 เรื่อง พจิารณาปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต  

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทิน

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 นั้น 
 

การพิจารณา 

          ในการนี้ งานคุณภาพนิสิต ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.11) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้หลักสูตรน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจกรรม 

ของหลักสูตร 

 

 

 
 

/ก าหนดการ... 




