
         รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๖ (๑๐/๒๕๕๔) 

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๔.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก ) แทน  
๕.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)    
๖.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๗. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวพัชรินทร์  สังวาลย์) แทน   
๘. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๙. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)      
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๒.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน    
๑๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๔. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
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    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๕. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  
 
 
 
๑๖.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๑๗. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ  อมรากุล)   

๑๘. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน   
๑๙. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงษ์  กรีฑาชาติ) แทน 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๑. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๒. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                        กรรมการ 
   (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง ) 
๔. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสุทธิผล) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
๓. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

     ๑๖ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์... 
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๔. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๕. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๘. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
 

๑. จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๓,๑๗๘ คน ระดับปริญญาโท – เอก จ านวน ๙๕๒ คน รวมนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ านวนทั้งหมดประมาณ ๑๔,๑๓๐ คน     

๒. ก าหนดการพิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ณ อาคาร
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา  

๓. ก าหนดการออกแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา           
และชี้แจงข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. ข้อมูลจ านวนเป้ารับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาเอก 
และระดับปริญญาโท แผน ก แผน ข 

๕. มอบทุกคณะท าการวิจัยการเรียนการสอน เพ่ือจะได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๖. มอบคณบดีและอาจารย์ทุกคณะช่วยตักเตือนนิสิต ให้แต่งกายชุดนิสิตถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา  
๗. การต้ังงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ ควรพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
๘. การประเมินคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประเมินผล      

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยผู้บริหารจัดท ารายงานการประเมินตนเองและรายงาน           
การประเมินตรวจสอบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ   

                             เร่ิมประชุม... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง   ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

  ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  
สรุปเรื่อง   
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด   
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

๑.  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ (๑/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง           ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๑๒ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษระดับมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
น าเสนอ (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน 
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
จัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ 
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๘ (๒/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔ 

 
     วาระที ่                                      เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

                  ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๒… 
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   ๔.๒ เรื่อง การก าหนดคา่ธรรมเนียมหลกัสูตร 

ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการจัดท าหลักสูตร 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๘ การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส       
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐ (๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๕.๑.๖ การเปิดสอนปริญญาโทส าหรับครูประจ าการ อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการจัดท า
หลักสูตรการเปิดสอนปริญญาโทส าหรบัครูประจ าการ 
 

 
 
 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒ (๖/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๕.๒.๘ ขอหารือระยะเวลาในการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม

หอพัก 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต  
ในการรวบรวมข้อมูลและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาการขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓ (๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดท าบัตรพนักงานแบบคล้องคอ 

             ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒... 
 



 -๖- 

 ๔.๖.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๗๒  
การจัดการการด าเนินชีวิต ของนางสาวภัทรา  ลือชัย   
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 
ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๗๒  
การจัดการการด าเนินชีวิตของ นางสาวภัทรา  ลือชัย   
 

 ๔.๖.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๓๕  
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 
ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๓๕ การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ของ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ 
 

 ๔.๗ ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
ของนายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

 ๔.๘ แจ้งรายช่ือและปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอ
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ที่คาดว่าจะได้รับการ
สนับสนุน ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการปรึกษาหารือระหว่างคณบดี 
กับนักวิจัยเพื่อปรับข้อเสนอโครงการให้สอดคล้อง 
กับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๕.๑.๑.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ของนิสิต ระดับ 
ปริญญาโท แผน ข และแบบค าร้องบัณฑิตศึกษา 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการตรวจสอบ 
 

๕.๑.๑.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 
การสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต ระดับ 
ปริญญาโท แผน ข 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการตรวจสอบ 
 

๕.๑.๑.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวด
วิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการตรวจสอบ 
 

๕.๑.๑.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ ์
การสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท แผน ข 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการตรวจสอบ 
 

๕.๑.๑.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรยีน ระดับปรญิญาตรี 
โครงการพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการตรวจสอบ 
 

                  ๕.๑.๑.๙ (รา่ง) ประกาศ… 
 



 -๗- 

 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔ (๘/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๑.๑  แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอน ระดับ
ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา  
เสนออธิการบดีลงนาม 
 

 ๔.๑.๒ แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอน ระดับ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา  
เสนออธิการบดีลงนาม 
 
 

 ๔.๓ ขอหารือกรณีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
เสนออธิการบดีลงนาม 
 
 

 ๕.๑.๓ ขอหารือเรื่องการขอคืนสภาพการเป็นนิสิต 
และขอช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ปรับแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงินและอัตรา
ค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๕.๑.๙.๑ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 

อยู่ระหว่างการด าเนนิการของกองบริการการศึกษา  
เสนออธิการบดีลงนาม 
 
 

 ๕.๑.๑๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีรับทุนพัฒนาอาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
เสนออธิการบดีลงนาม 
 
 

 ๕.๑.๑๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(เพิ่มเติม) 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยส์ินของมหาวิทยาลยัพะเยา  
 

               ๕.๑.๑๒ (รา่ง) ประกาศ… 
  



 -๘- 

 ๕.๑.๑๓ การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
แผน ข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 ๕.๑.๑๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพ    
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 

 ๕.๑.๑๘ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท า ค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๑.๑๙ ขอความเห็นชอบตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับแก้ตัวบ่งช้ีของ 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เหมาะสมต่อไป 

 ๕.๑.๒๑ การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่งหนังสือเชิญคณะ/วิทยาลัยส่ง
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยพะเยา 
และด าเนินการแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ผลการปฏิบัติตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

                 ๒ ผลการปฏบิัติงานตามมติ… 
 



 -๙- 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๕.๑.๒ ขอปรึกษาหารือ เรื่อง การร่วมเสนอผลงานในการจัด
ประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 
ครั้งที่ ๕ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา 
ด าเนินการขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒ (๖/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๕.๑.๑ ขอหารือแนวทางปฏิบตัิเกีย่วกบัการเบิกจา่ยเงินประกัน
อุบัติเหต ุ

กองคลังด าเนินการติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต 
เรียบร้อยแล้ว 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓ (๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

๕.๑.๑.๑๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

กองกิจการนิสิตเสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 
 

  ๕.๑.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กองกิจการนิสิตน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔ (๘/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

 ๔.๒ ขออนุมัติขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไป 
ราชการต่างประเทศ และขั้นตอนการขอหนังสือ          
รับรองชนิดต่างๆ ฉบับภาษาอังกฤษ 
 

กองบริการการศึกษาประชาสัมพันธ์ลง Website ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๔ (ร่าง) คู่มือการด าเนินการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองบริการการศึกษาประชาสัมพันธ์ลง Website ของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

                            ๕.๑.๑ ขออนุมตัิ… 



 -๑๐- 

 ๕.๑.๑ ขออนุมัติออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
ให้กับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร 

กองบริการการศึกษารับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๒ ขอหารือแหล่งงบประมาณการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมด าเนินการเบิกค่า 
ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

 ๕.๑.๔.๑ กรณีการขอแก้ไขผลการเรียน  
ของนางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง 
 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 
และตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๔.๒ กรณีการขอแก้ไขผลการเรียน  
ของนายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 
และตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๕ ขอส่งผลการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการส่ง 
ผลการเรียนล่าช้า ของอาจารย์ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง 

คณะนิติศาสตร์จัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๗ แผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญาและหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
 

กองบริการการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๘ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบริบาล 
เภสัชกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔      

กองบริการการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๙.๒ หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ของผู้น านิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองกิจการนิสิตเสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๙.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบาย 
และหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม ่
และประชุมเชียร์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

กองกิจการนิสิตเสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๙.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับ
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ 
และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

กองกิจการนิสิตเสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๙.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บเงิน
สนับสนุนกิจกรรมตอ้นรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
 

กองกิจการนิสิตรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

                  ๕.๑.๑๐ ขออนุมัต ิ… 
 



 -๑๑- 

 ๕.๑.๑๐ ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มเอกสารส าคัญทางการศึกษาและ
เหรียญเรียนดี   
 

กองบริการการศึกษารับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๑๔ ขอหารือเรื่องตัวบ่งช้ีที่ใช้หรือไม่ใช้ในการประกันคุณภาพ
ภายในคณะ/วิทยาลัย 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกนัคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการรวบรวมผลส ารวจตัวบ่งช้ีที่ใช้หรือไม่ใช้  
ในการประกนัคณุภาพภายในคณะ/วทิยาลยั เรียบร้อยแล้ว  

 ๕.๑.๑๕ ขอหารือเรื่องอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและบัณฑิต กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง อัตลักษณ์  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาและบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว  
 

 ๕.๑.๑๗ ขอเสนอเปลี่ยนกลุ่มตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย จากกลุ่ม ค ๒ เป็น กลุ่ม ข 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๒๐ ขอเสนอบริบทใหม่ของการวิจัยและบริการวิชาการ 
เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดพะเยา 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการประชุมช้ีแจงการน าบริบทใหม่ของการวิจัย 
และบริการวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดพะเยา 
ให้กับคณะ/วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
 

  
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
  ครั้งที่ ๑๕ (๙/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๕ (๙/๒๕๕๔)  
เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ งที่                
๑๕ (๙/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 



 -๑๒- 

 
- ไม่มี – 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนเพื่อรับทุนฝึกอบรมระยะสั้น ณ ประเทศฝรั่งเศส         
        ของนางสาวจารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ นางสาวจารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้รับทุนฝึกอบรมระยะสั้น          
ณ ประเทศฝรั่งเศส จากสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศส ประจ าประเทศไทย เป็นระยะเวลา ๑ เดือน โดยเงื่อนไข            
ของการรับทุนฝึกอบรมดังกล่าว สถานเอกอัคราชทูตฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อันได้แก ่
  ๑. ค่าเล่าเรียน (ระยะเวลา ๑ เดือน)  
  ๒. ค่าที่พักพร้อมอาหาร  
  ๓. ค่าประกันสุขภาพ   
  ๔. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า   
  ๕. ค่าเดินทางไป – กลับ ปารีส – เมืองที่สถานที่เรียนตั้งอยู่  

  นางสาวจารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท์ จึงขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับ ระหว่าง ประเทศไทย – ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งผู้ให้ทุนมิได้ให้           
การสนับสนุนเป็นจ านวนเงิน ๕๓,๕๗๕ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ    
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด  
พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับ ระหว่าง ประเทศไทย – ประเทศฝรั่งเศส                        
ของนางสาวจารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท์ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 
ระหว่าง ประเทศไทย - ฝรั่งเศส ของนางสาวจารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท์ เป็นจ านวนเงินจามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
๔๕,๐๐๐ บาท 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง  ขอหารือกรณีให้ความช่วยเหลือนิสิตเสียชีวิตโดยเหตุอ่ืนที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ นางสาววาสนา  ดอนชัย นิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๙ ต าบล   

                         ระเบียบวาระที่ ๔ … 
 



 -๑๓- 

แม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของนิสิต ตามบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพ 
สันนิษฐานสาเหตุการตายในเบื้องต้นว่าแขวนคอกับราวบันได นั้น  

  กองกิจการนิสิต ได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต   
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ความช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่ เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกาย                
อันเนื่องมาจากอุบัติภัยและความเจ็บป่วยทางกาย แต่เนื่องจากการเสียชีวิตของนิสิตรายดังกล่าวไม่อยู่ในขอบข่าย     
การให้ความช่วยเหลือจากกองทุน กองกิจการนิสิต จึงขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือครอบครัวนิสิตต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ข้อหารือกรณีให้ความช่วยเหลือนิสิตเสียชีวิตโดยเหตุอื่นที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รอระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านการเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามให้แล้วเสร็จ ก่อนพิจารณา      
ให้ความช่วยเหลือนิสิตต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง   อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติทุนการศึกษาร้อยละ ๕๐ 
สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ         
จัดการการท่องเที่ยว ซึ่งได้เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดทุนการศึกษาให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง ๒ หลักสูตร            
โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรร้อยละ ๕๐ โดยมีเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา ดังนี้ 

๑. นิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ก 
แบบ ก๒) เมื่อผ่านการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ร้อยละ ๕๐ โดยการสัมภาษณ์ของคณาจารย์               
ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว พร้อมกับพิจารณาด้านบุคลิกภาพและทัศนคติ นิสิตที่ได้รับทุนจะต้อง
เป็นผู้ช่วยสอน (TA) ในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาการท่องเที่ยว อย่างน้อย ๒ รายวิชา           
ต่อภาคการศึกษา 

๒. นิสิตในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อผ่านการพิจารณา      
ให้ทุนการศึกษาร้อยละ ๕๐ โดยการสัมภาษณ์ของคณาจารย์ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวพร้อม    
กับพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความสามารถในการสอน นิสิตที่ได้รับทุนสามารถ    

               ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา...  
 



 -๑๔- 

เป็นผู้สอน ในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาการท่องเที่ยว อย่างน้อย ๑ รายวิชา ต่อภาค
การศกึษาและเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของสาขาวิชาการท่องเที่ยว  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติในหลักการทุนการศึกษาร้อยละ ๕๐ ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
เกณฑ์การให้ทุนการศึกษาร้อยละ ๕๐ ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ต่อไป  

 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติสมัครรับทุนฝึกอบรม ๑ เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศสของนิสิตสาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส 
สรุปเรื่อง    

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาฝรั่งเศส ได้รับแจ้งการเปิดรับสมัครรับทุนฝึกอบรม ๑ เดือน      
ส าหรับนิสิต ณ ประเทศฝรั่งเศส จากสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย 

 

นายณัฐวุฒิ  เขตรประกร นิสิตสาขาวิชาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ ๓ ได้ขอสมัครทุนดังกล่าวมายังสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเงื่อนไขการรับทุน ผู้ให้ทุนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังรายการข้างท้าย ส่วนค่าเดินทางไป – กลับ 
ประเทศไทย – ฝรั่งเศส ขออนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้ทุน (ฝ่ายความร่วมมือทางด้านฝรั่งเศส สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศส) รับผิดชอบ 

๑. ค่าลงทะเบียนเรียน ประมาณ ๔ สัปดาห์ 
๒. ค่าที่พักในครอบครัวอุปถัมภ์พร้อมอาหาร 
๓. ค่าประกันสุขภาพ 
๔. ค่าวีซ่า 
๕. ค่าเดินทางไป – กลับ ปารีส – เมืองที่สถานที่ตั้งเรียนอยู่ 
๖. ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา ๒ วัน ๒ คืน ที่กรุงปารีส  
  
สาขาวิชาฝรั่งเศสจึงขออนุมัติให้นายณัฐวุฒิ  เขตรประกร นิสิตสาขาวิชาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ ๓ สมัคร  

รับทุนฝึกอบรม ๑ เดือน ส าหรับนิสิต ณ ประเทศฝรั่งเศสและขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนเป็น          
ค่าเดินทางไป – กลับ ประเทศไทย – ฝรั่งเศส ประมาณ ๕๓,๕๗๕ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

                   ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒… 



 -๑๕- 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 
ระหว่าง ประเทศไทย - ฝรั่งเศส ของนายณัฐวุฒิ  เขตรประกร 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
โรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว 

สรุปเรื่อง    
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้เสนอแนะ       
ให้สาขาวิชาการท่องเที่ยว เปลี่ยนชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เนื่องจากเนื้อหาของสาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว มีความครอบคลุมเนื้อหาของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และมีความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
กว่า อีกทั้งคณาจารย์ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาเอก ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการโรงแรม 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
 
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
การท่องเที่ยว  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การขออนุมัติเปิดรายวิชาเพิ่มเติม และการขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา 
สรุปเรื่อง    
 ตามที่ ได้สั่งการให้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการอนุมัติโดยอนุโลม กรณีการขออนุมัติเปิด
รายวิชาเพ่ิมเติมและการขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา หลังก าหนดปฏิทินการศึกษา นั้น 
 

 กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมและการขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา  
หลังก าหนดปฏิทินการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

                             มติ ที่ประชุม… 



 -๑๖- 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
๑. ขออนุมัติเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชา ๒๑๓๔๘๒ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent 

Study) และรายวิชา ๒๒๔๒๑๑ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) 
เหตุผล เพ่ือให้นิสิตส าเร็จการศึกษา ตามแผนการศึกษา 

๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา ๒๓๓๓๐๑ สถิติและการวิจัยทางสารสนเทศและ      
การสื่อสาร และรายวิชา ๒๓๓๓๐๒ กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
เหตุผล เนื่องจากนิสิตมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน วันลงทะเบียนเพ่ิม – ถอนรายวิชา และ      
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงรายวิชา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
    

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชา ๒๑๓๔๘๒ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ( Independent 

Study) และรายวิชา ๒๒๔๒๑๑ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) 
๒. อนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา ๒๓๓๓๐๑ สถิติและการวิจัยทางสารสนเทศและ           

การสื่อสาร และรายวิชา ๒๓๓๓๐๒ กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา         

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดฝี่ายวิชาการแจ้งการขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระยะ ๕ ปี           
   (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๕.๒.๒  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑  ก าหนดการและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัย รายละเอียด          
    ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 ๕.๒.๒.๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและบัณฑิต รายละเอียดปรากฏ         
    ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๓  สรุปตัวบ่งชี้ที่ใช้หรือไม่ใช้ในการประกันคุณภาพภายในคณะ/วิทยาลัย รายละเอียดปรากฏ       
    ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๔  ก าหนดกิจกรรมการประชุมกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ ดังนี้ 
   -  วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เรื่อง บริบทใหมข่องการวิจัย      
     บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือร่วมพัฒนาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓   
   -  วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เรื่อง บริบทใหม่ของการวิจัย       

            ๕.๒.๒.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกบั... 
 



 -๑๗- 

     บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือร่วมพัฒนาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔  
   -  วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ประชุมโครงการศักยภาพ    
     บุคลากรด้านการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  
 

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๓.๑  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดโครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ –               

สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม  
๒๕๕๔” บริเวณพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
เป็นต้นไป 

 ๕.๒.๓.๒  ต ารวจภูธรจังหวัดพะเยาขอใช้อาคารหอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่      
๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เพ่ือใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้กับข้าราชการ
ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

 

๕.๒.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายไพโรจน์  เทพวัลย์) แจ้งก าหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๑ ป ี     
ในวันอาทิตย์ที่  ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๕ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิตแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๕.๑  ก าหนดการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที ่๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๔     

ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ            
การประชุม 

 ๕.๒.๕.๒  ก าหนดจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่         
๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔    

 ๕.๒.๕.๓  ก าหนดการโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย และโครงการเวทีประชาธิปไตย
สรรค์สร้ างคนรุ่ นใหม่ พัฒนาการเมืองไทย กิจกรรมเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์ เลือกตั้ ง    
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี ๒๕๕๔ ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ณ บริเวณลาน    
จอดรถจักรยานยนต์ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

    

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 
 

 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 

                     ประธานกล่าวขอบคณุ... 
 



 -๑๘- 

 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟเูต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


