
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คร้ังที่ 82 (7/2564) 

วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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. คณาจารย์ประจ าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     กรรมการ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์        

           (นายเกียรติกุล สุขสมสถาน) 

19. ผูร้ักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป     กรรมการ 

 (นายรณชัย ทิพย์มณฑา) 

20. ผูร้ักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ      กรรมการ 

 (นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว) 

21. ผูร้ักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการ     กรรมการ 

 (นางสาวดลทิชา เช่ียวสุวรรณ) 

22. หัวหนา้ส านักงานคณะฯ         เลขานุการ 

  (นางโกลัญญา ตายะ) 

23. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                ผูช่้วยเลขานุการ  

  (นางศิรนิทรา บุญมา) 
 

 

 

 

 

/รายนามคณะกรรมการ... 
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รายนามคณะกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ      กรรมการ 

            สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว)  

2. ผูร้ักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน      กรรมการ 

 (นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย) 

 
 

 

ประธานเปิดการประชุมเวลา 09.00 น. 

  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ระเบียบวาระที่  1.1.1 เรื่อง ขอแจ้งมติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 53 (8/2564) 

         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่  53  

(8-2564) เมื่อวันพุธที ่12 พฤษภาคม 2564 ได้มมีตเิรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 5.1.3 เรื่อง ขออนุมัตบิรรจุหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ไว้ในแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขออนุมัติบรรจุควบระดับปริญญาโท 2 

ปริญญา ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้มหาบัณฑิต มีความรู้และสมถรรถนะ

หลากหลายเท่ากันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในมิติด้านการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

วัฒนธรรม และทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 
/มต.ิ.. 
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  มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ไว้ในแผนพัฒนา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2564 

2. มอบกองบริการการศกึษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และแจ้งกองแผนงานเพื่อบรรจุหลักสูตร

ดังกล่าว ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาภายหลังได้รับการอนุมัติ 

  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.1)  
 

มติ   รับทราบ 
 

     ระเบียบวาระที่ 1.1.2 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการเงิน 

อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) นั้น 

   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.2)  
 

มติ   รับทราบ 

 

     ระเบียบวาระที่ 1.1.3 เรื่อง สรุปรายงานผลงานทางวชิาการที่ตีพมิพ์เผยแพร่และโครงการวิจัย  

                                         ที่ได้รับทุน ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

         งานวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท าสรุปรายงานผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่และ

โครงการวิจยัที่ได้รับทุน ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.3)  
 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 

 
/ระเบียบวาระที่ 1.1.4... 
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     ระเบียบวาระที่ 1.1.4 เรื่อง โครงการบริการวิชาการของคณะICT ประจ าปี 2565 

โครงการบริการวิชาการของคณะICT ประจ าปี 2565 มี จ านวน 11 โครงการ ได้น าเข้า

พิจารณาในวาระประชุมคณะกรรมการวิจัย ของคณะ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 

• โครงการ ICDAMT 2022 (8 คะแนน) 

• โครงการ ICSEC 2021 (8 คะแนน) 

• โครงการ IEEE EMBS (8 คะแนน) 

• โครงการ Learning Space ต.แม่กา - 2 ครั้ง/เดือน (3 คะแนน) 

• โครงการบริการวิชาชีพตอ่ชุมชน ต.แม่กา - 1 ครั้ง/เดอืน (3 คะแนน) 

• การพัฒนาบทความมหาวิทยาลัย/คณะ 1 ครั้ง/ 2 เดือน (3 คะแนน) 

• โครงการ Anti-COVID 19 

• โครงการ Digital Transformation 

• โครงการ Robotics Maeka Sandbox 

• โครงการ Online content วิสาหกิจชุมชน จ.พะเยา 

• การออกรายการวิทยุ 
 

มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1.5 เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) แจ้งการรับรอง 

คุณวุฒขิองผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.5) 
 

มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1.6 เรื่อง แจ้งผลรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.6) 

 

มติ รับทราบ 
 

 

 

 

 

 
/ระเบียบวาระที่ 1.1.7... 
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ระเบียบวาระที่ 1.1.7 เรื่อง แจ้งความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.7) 

 

มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1.8 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.8) 

 

มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1.9 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิต รหัส64  

               เรียนเชญิอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ผูบ้ริหารพบผูป้กครองนสิิต รหัส64 ในวันอาทิตย์ 

ที ่27 มิถุนายน 64 เวลา 13.30 น เป็นต้นไป ผา่นระบบออนไลน์ ลิงค์ https://zoom.us/j/92085855714 

  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1.1.9) 

 

มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2  เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

                       ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 2... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
 

 ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คร้ังท่ี 81(6/2564) 

         วันศุกร์ที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. 

  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ครั้ง 81(6/2564) วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) นัน้ 
 

การพิจารณา 

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี

ส า ร สน เ ท ศแล ะก า ร สื่ อ ส า ร  ค รั้ ง ที่  81( 6/ 2564)  วั น ศุ ก ร์ ที่  28 พ ฤษภ าคม  พ . ศ . 2564  

เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ได้ด าเนินการแจ้งผ่านทางอีเมล์ เพื่อให้

คณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านพิจารณา และก าหนดให้ตอบกลับ ภายในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 

2564 เวลา 11.00 น. ทั้งนี้ หากคณะกรรมการประจ าคณะมีความประสงค์จะปรับปรุงหรือแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมลงในร่างรายงานการประชุมฯ สามารถแจง้มาที่ฝ่ายเลขานุการ   

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 2.1) 
 

 มติ      ที่ประชุมมีมติรับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 81(6/2564) วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

เวลา 09.00 -12.00 น. ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง สืบเน่ือง 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ครั้งที่ 81(6/2564) วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 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 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  4.1.4 

เรื่อง พจิารณาจัดท า 

ค าขอครุภัณฑ์การศึกษา  

ปี 2566 

ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้

หลั กสู ต รส่ งต ารางแบบฟอร์ ม

แผนการจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียด

ครุภัณฑ์ ใบเสนอราคาและคู่เทียบ 

มายังงานพัสดุภายในวันจันทร์ที่ 31 

พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. 

ไ ด้ จั ด ส่ ง ไ ฟล์ ส่ ง ร า ย ก า ร

ครุภัณฑ ์รายละเอียดครุภัณฑ์ 

และใบเสนอราคาพร้อมคู่

เ ที ยบ  ส่ ง ให้ กองแผนงาน 

ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 

2564  โดยจัดส่ งข้ อมูลใน

รูปแบบไฟล์อิ เล็กทรอนิกส์  

เรียบร้อยแลว้ 

2 ระเบียบวาระที่  4.1.6

พิจารณาขอความ

อนุเคราะห์บุคลากรใน

สังกัดเข้ารว่มเป็น  

Team Coach หมวดศึกษา

ทั่วไป 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้

สาขาวิชาส่งบุคลากรในสังกัดเข้า

ร่วมเป็น Team Coach หมวดศึกษา

ทั่วไป ส่งมายังงานวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ง านวิ ช าก า รและป ร ะกั น

คุณภาพการศึกษา ได้จัดส่ง

ร าย ชื่ อ ไ ป ยั ง กอ งบ ริ ก า ร

การศกึษาเรียบร้อยแลว้ 

/ระเบียบวาระที่ 4.1.7... 
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ที่ ติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการประชุม

คณะกรรมการ 

มติ ผลการด าเนินงาน 

3 ระเบียบวาระที่  4.1.7 

พิจารณาการติดตาม 

Super KPI 

ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบมอบหมาย

ให้ประธานหลักสูตรช่วยติดตาม

อาจารย์ในสาขาวิชาที่รว่ม

โครงการ Super KPI ให้ด าเนินการ

ให้แลว้เสร็จ 

งานวิชาการและประกัน

คุณภาพ จะจัดประชุม

ประเมินผลงาน Super KPI 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ให้

ประธานหลักสูตร 

ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่

ร่วมโครงการจัดท ารายงาน

เข้าที่ประชุม 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา (จากภายในคณะ) 

ระเบียบวาระที่ 4.1.1 เรื่อง พิจารณาสรุปรายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี พ.ศ. 2564

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ งานการเงิน ได้จัดท าสรุปรายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี พ.ศ. 2564 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 นั้น 
 

การพิจารณา 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาสรุป

รายงานทางการเงินงบประมาณบัญช ีพ.ศ. 2564 ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.1) 

 

 

 

 

 
/รายงานการเงิน... 
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รายงานการเงินงบประมาณ ประจ าเดือน มถินุายน 2564 

งบประมาณ 

ประจ าปี 2564 

งบรายได้

จัดสรร 

งบสะสม / 

งบแผ่นดนิ 
รวมงบคณะ งบผูกพัน 

งบเบิก 

จ่ายจริง 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หลังเบิกจ่ายจริง 

กองทุนเพื่อการศึกษา 4,620,559.00 590,271.00 5,217,155.00 378,600.00 1,877,808.61 3,447,563.39 

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

กองทุนวจิัย 440,000.00 60,000.00 500,000.00 10,000.00 199,600.00 310,400.00 

กองทุนบริการวิชาการ 70,000.00 20,000.00 90,000.00 - 45,375.00 44,625.00 

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะฯ 65,000.00 - 65,000.00 57,532.00 64,952.00 57,580.00 

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 26,000.00 1,747,930.00 2,273,930.00 1,247,930.00 1,247,930.00 2,273,930.00 

รวมทั้งสิ้น 5,631,559.00 2,418,201.00 8,556,085.00 1,694,062.00 3,522,819.61 6,456,944.39 

 

 

 

 มติ      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสรุปรายงานทางการเงินงบประมาณบัญชี พ.ศ. 2564 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ให้ทางสาขาวิชาด าเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผน

การใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแผน หากมีการปรับเปลี่ยนแผนโครงการติดตอ่ได้ที่งานแผนงาน 
 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 4.1.2... 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสง่เสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชา 

งบประมาณประจ าปี 2564 งบรายได้จัดสรร งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 194,600.00 27,590.00 167,010.00 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 150,900.00 14,000.00 136,900.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 144,650.00 59,704.05 84,945.95 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 148,400.00 116,610.00 31,790.00 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 223,800.00 61,358.00 162,442.00 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 99,150.00 25,680.00 73,470.00 

รวมทั้งสิ้น 961,500.00 304,942.05 656,557.95 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2 เรื่อง พิจารณาคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ประจ าปี 2564 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อท าหน้าที่

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ 
 

การพิจารณา 

          ในการนี้  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี 2564 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.2) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติ งานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี 2564 
 

ระเบียบวาระที่  4.1.3 เรื่อง พิจารณาส่งรายชื่อคณะกรรมการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มกีารจัดหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ในด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรม และงานคุณภาพนิสิต  

และคณะกรรมการในการจัดซือ้จัดจา้ง นั้น 
 

การพิจารณา 

          ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาส่งรายชื่อ

คณะกรรมการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.3) 
 

/มต.ิ.. 
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มติ ที่ ประ ชุมมีมติ ให้หลักสูตรตรวจสอบและทวบทวนราย ชื่ อคณะกรรมการ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2564 ส่งภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 

2564 และขอให้จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 

2565 ภายหลัง 
 

ระเบียบวาระที่  4.1.4 เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อและหลักสูตรเพื่อให้ทุนการศึกษาของ

พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ให้ทุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ กองการเจ้าหน้าที่  จึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์  

และวิธีการให้ทุนการศกึษาของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อการศกึษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

การพิจารณา 

          ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอชื่อ 

และหลักสูตรเพื่อใหทุ้นการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อการศกึษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.4) 
 

มติ ที่ประชุมมมีติให้เสนอชื่อ นายชัชพงศ ์ภาชนะพรรณ์ เพื่อให้ทุนการศึกษาของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

ภูมิสารสนเทศประยุกต์ จ านวน 1 หลักสูตร และมอบหมายให้งานวิชาการและประกันคุณภาพศึกษา 

น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่  4.1.5... 
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ระเบียบวาระที่  4.1.5 เรื่อง พิจารณาขอความร่วมมือตรวจสอบและส่งข้อมูลเพิ่มเติม 

กิจกรรมด้านวิชาการ และคุณภาพนิสิต ของหลักสูตร 

ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่  งานวิชาการและประกันคุณภาพ ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติม กิจกรรมด้านวิชาการ 

และคุณภาพนิสิต ของหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความรว่มมอืตรวจสอบ

และส่ งข้อมูล เพิ่ ม เติม  กิจกรรมด้านวิชาการของหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร เพื่อใช้ประกอบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์งานวิชาการ 20 ปี คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นั้น 
 

การพิจารณา 

          ในการนี้ งานวิชาการและประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาขอความร่วมมือตรวจสอบ

และส่งข้อมูลเพิ่มเติม กิจกรรมด้านวิชาการ และคุณภาพนิสิต ของหลักสูตรในคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.5) 
 

มติ ที่ประชุมมมีมติให้ประธานหลักสูตร ตรวจสอบข้อมูล กิจกรรมด้านวิชาการ 

ของหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ประกอบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์

งานวิชาการ 20 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งมายังงานวิชาการและประกันคุณภาพ

ศกึษา ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
 

ระเบียบวาระที่  4.1.6 เรื่อง พิจารณาจัดส่งข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ปีการศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 งานวิชาการและประกันคุณภาพ 

ขอข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ปีการศึกษา 2563 นั้น 
 

การพิจารณา 

          ในการนี้ งานวิชาการและประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาจัดส่งข้อมูลอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงาน ปีการศึกษา 2563 
 

 

/มต.ิ.. 
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มติ ที่ประชุมมมีมติให้ประธานหลักสูตร จัดท าบันทึกข้อความรายงานอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงาน ปีการศึกษา 2563 และจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

รายวิชาโครงงาน 
 

 

ระเบียบวาระที่  4.1.7 เรื่อง พิจารณาขอให้หลักสูตรจัดท า มคอ.3 ,4 และ 7 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ จะมีการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนการศึกษา 1/2564 และเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการประเมินประกันคุณภาพจากบุคคลภายนอก ประเมิน  AUN ในปี 2565 ส่งภายในวันที่ 12 

กรกฎาคม 2564 และจะรายงานผลในประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในครั้งถัดไป นัน้ 
 

การพิจารณา 

          ในการนี้ งานวิชาการและประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาขอให้หลักสูตรจัดท า มคอ.

3 ,4 และ 7 
 

 มติ    ที่ประชุมมมีมติให้ประธานหลักสูตรเข้าไปจัดท ามคอ.3 และ 4 ในระบบ TQF.up.ac.th 

ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และจัดท า มคอ.7 ในระบบ TQF.up.ac.th ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 

2564 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1.8 เรื่อง พิจารณาทรัพยากรเทคโนโลยีไอทีของคณะเพื่อการจัดสรรในช่วง 

โรคระบาด โควดิ 19 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีทรัพยากรเทคโนโลยีไอทีของคณะ 

เพื่อการจัดสรรในช่วง โรคระบาด โควิด 19  

1. การยืมพัสดุ  

   1.1 กรณียืมปกติ สามารถยืมได้ 7-15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับพัสดุที่ขอยืม และกรุณา 

แจ้งการยืมลว่งหน้า 7 วัน ก่อนวันที่จะยืมพัสดุ ใช้แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ 

      1.2 กรณีที่ต้องการยืมมากกว่า 15 วันเป็นต้นไป จะต้องใช้บันทึกข้อความเพื่อพิจารณา

อนุมัตจิากคณบดี เป็นกรณีไป 

 2.การน าครุภัณฑ์ออกนอกมหาวิทยาลัยจะต้องท าบันทึกขอยืมครุภัณพ์ออกนอก

มหาวิทยาลัย 
 

 

 

/คณะ... 
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คณะเตรยีมอุปกรณ์ส าหรับเรียนออนไลน์ ดังนี้ 

            - Notebook 1 [พรอ้มยืม 8 เครื่อง] Acer Travelmate P246MG 

  - Notebook 2 [พร้อมยมื 8 เครื่อง] Acer Travelmate P243MG 

 - PC [พร้อมยมื 29 เครื่อง] CPU : Intel Core i7-4790U 3.60 Ghz 
 

การพิจารณา 

          ในการนี้ งานวิจัยและนวัตกรรม ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาพิจารณาทรัพยากรเทคโนโลยีไอที 

ของคณะเพื่อการจัดสรรในช่วงโรคระบาด โควิด 19 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.8) 
 

มติ ที่ประชุมมมมีตเิห็นชอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนสิิตเป็นผูด้ าเนนิการ 
 

 

ระเบียบวาระที่  4.1.9 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 

ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2558 เสร็จเรียบร้อยแลว้ นั้น 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงขอน า(ร่าง)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ. 2558  
   

การพิจารณา 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา (ร่าง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.9) 

 

มติ ที่ประชุมมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 4.1.10... 
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ระเบียบวาระที่  4.1.10 เรื่อง พิจารณา(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ

สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2558 เสร็จเรียบร้อยแลว้ นั้น 

 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จึงขอน า (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ.2558 

การพิจารณา 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา(ร่าง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.10) 

มติ ที่ประชุมมมมีตเิห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
 

ระเบียบวาระที่  4.1.11 เรื่อง พิจารณา(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

ภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ ได้ด าเนินการ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2558 เสร็จเรียบร้อยแลว้ นั้น 

 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ จงึขอน า(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

ภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ.2558 

การพิจารณา 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา(ร่าง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 4.1.11) 

มติ ที่ประชุมมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ

สารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

/ก าหนดการประชุม... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ 

 

          ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรประชาสัมพันธ์นิสิตให้ท าแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บรกิาร ในส่วนของสาย

สนับสนุน ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

             มติ ที่ประชุมมมีมติให้ประธานหลักสูตรประชาสัมพันธ์ให้นิสิตช่วยท าการประเมินใน

การให้บริการด้านงานวิชาการและคุณภาพนิสิต  ผ่านช่องทางออนไลน์  ลิงค์แบบประเมิน 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5FZiKVvRnSwurM22EbAZrSYEfQ8bVJ8nBs2CPlcI53

q-X1g/viewform 

 

 

          ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ประจ าปี 

2564 ในด้านพฤติกรรมการท างาน (20คะแนน) 
 

มติ ที่ประชุมมมีมติให้งานบุคลากรจะจัดส่งลิงค์ ในการกรอกแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ประจ าปี 2564 ในด้านพฤติกรรมการท างาน ให้หลักสูตร 

ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 และให้หลักสูตรด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 2 

กรกฎาคม 2564 
 

 

 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 83 

(8/2564) คือ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลา

การประชุมฯ ฝา่ยเลขานุการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 

         ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 
 

 ปิดการประชุมเวลา  12.00 น.              

 

 

 

 
/นางศิรินทรา... 




