
         รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๘ (๑๒/๒๕๕๔) 

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                        กรรมการ 
   (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                กรรมการ 
   (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน 
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (นายช านาญ  แสงแก้ว) แทน  
๖.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๗.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๘.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายภาณุ  พรหมมาลี) แทน    
๙.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)   
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.แสงระวี  สุทธิปริญญานนท์) แทน      
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
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 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๕.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)  
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (ดร.ธีระพจน์  ศุภวิริยะกิจ) แทน 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  
๑๙.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๒๐. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นายสุขชาตรี  ประสมสุข) แทน   

๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน   
๒๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงค์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นางสาวสมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  
๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสุทธิผล) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 

 ๑๖ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๔. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๕. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๖. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๘. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๙. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๑. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นายประสิทธิ์  มินบ ารุง บุคลากร 
  
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้           
๑.  การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการยื่นขอรับรองหลักสูตร       

จากสภาวิศวกร  
๒. การลงพ้ืนที่โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ด าเนินการแล้ว ๕ จังหวัด  
๓. การรับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มอบให้ทุกคณะด าเนินการรับนิสิตให้เป็นไปตามการตั้งเป้ารับนิสิต

ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
๔. อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จะบริจาคเงิน              

เข้ากองทุนสนับสนุนการศึกษาทุกปี ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน 
๕. การน าข้อมูลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา งานประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๑ “ปัญญา      

เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” และวันวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์บน website มหาวิทยาลัยพะเยา     
มอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

๖. การติดตั้งป้ายชื่อคณะต่าง ๆ มอบให้ทุกคณะตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษรด้วย 
๗. ก าหนดจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘. การจัดท ากระดาษหัวจดหมายและซองจดหมายตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา แจกให้                    

คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ มอบให้กองกลางเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน 
สิงหาคม  ๒๕๕๔ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕   

                                 เร่ิมประชุม... 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

  ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

๑.  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๒ เรื่อง การก าหนดคา่ธรรมเนียมหลกัสูตร 

ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ขอชะลอ เรื่อง หลักสูตรปริญญาตรี ควบโท ๖ ปี 
เนื่องจากต้องรอนโยบายรัฐบาลใหม่ 
 

 
 
 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๘ การจั ดพิ มพ์หนั งสื อที่ ระลึ ก เฉลิมพระเกี ยรติ

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 าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการจัดท าหลักสูตรการเปิดสอนปริญญาโท 
ส าหรับครูประจ าการ 
 

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

 

                   ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙... 
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          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 

สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการของบประมาณ และสอบราคาในการจัดท าบัตร
พนักงานแบบคล้องคอ 

  ๔.๘ แจ้ งรายช่ือและปรึกษาหารือเกี่ ยวกับข้อเสนอ
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ที่คาดว่าจะได้รับ
การสนับสนุน ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งคณบดีและนักวิจัยเกี่ยวกับ 
การปรึกษาหารือเพื่อปรับข้อเสนอโครงการให้สอดคล้อง 
กับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

 ๕.๑.๑๙ ขอความเห็นชอบตัวบ่ ง ช้ีของแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ ของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ตัวบ่งช้ีของ 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เหมาะสมต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕ (๙/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๒ รายงานผลการติดตามตัวบ่งช้ีแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ของคณะศิลปศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๔.๓ ผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
ของแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗)  
ของคณะศิลปศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

  ๕.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขช่ือหลักสูตร จาก หลักสูตร
สถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็น หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา  
วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕… 
 



 -๖- 

  ๕.๑.๓ ขออนุมัติย้อนใช้ช่ือปริญญาสาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเกษตรศาสตร ์
และทรัพยากรธรรมชาติเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัพะเยา          
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖ (๑๐/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๒ ขอหารือกรณีให้ความช่วยเหลือนิสิตเสียชีวิต 
โดยเหตุอื่นที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๕.๑.๑ ขออนุมัติทุนการศึกษาร้อยละ ๕๐ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการ 
และสารสนเทศศาสตร์ ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การให้ทุนการศึกษา 
ร้อยละ ๕๐  
 

 ๕.๑.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเที่ยว 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการ 
และสารสนเทศศาสตร์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๕.๑.๔ การขออนุมัติเปิดรายวิชาเพิ่มเติม 
และการขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมรายวิชา ๒๑๓๔๘๒ การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และรายวิชา ๒๒๔๒๑๑ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) และ 
เปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา ๒๓๓๓๐๑ สถิติและการวิจัย
ทางสารสนเทศและการสื่อสาร และรายวิชา ๒๓๓๓๐๒ 
กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 

๒.  ผลการปฏิบัติตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

 ๕.๑.๑๓ การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
แผน ข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาลงนามพิจารณา 
อนุมัติจัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรียน 
การสอน เรียบร้อยแล้ว 
 

                    ๒. ผลการปฏบิัติตามมติ… 
 



 -๗- 

 ๕.๑.๑๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพ    
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เสนอหน่วยนิติการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕ (๙/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๕.๑.๖ ข้อช้ีแจงการด าเนินงานเจรจาท าความร่วมมือทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับ
เครือข่ายองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายองค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO) ท าความร่วมมือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับเครือข่ายองค์กรทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (WIPO) เรียบร้อยแล้ว 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖ (๑๐/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๑ ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนเพื่อ 
รับทุนฝึกอบรมระยะสั้น ณ ประเทศฝรั่งเศส  
ของนางสาวจารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท ์
 

คณะศิลปศาสตร์ได้แจ้ง อาจารย์จารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท์ 
เพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๒ ขออนุมัติสมัครรับทุนฝึกอบรม ๑ เดือน  
ณ ประเทศฝรั่งเศสของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 

คณะศิลปศาสตร์ได้แจ้ง อาจารย์จารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท์ 
และแจ้งนายรัฐวุฒิ  เขตรประกร ทราบเรียบร้อยแล้ว 
 
 

 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
  ครั้งที่ ๑๗(๑๑/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

                          ระเบยีบวาระที่ ๒... 
 



 -๘- 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๗ (๑๑/๒๕๕๔)  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ งที่                
๑๗ (๑๑/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ        
                            และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔           
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ
จ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ในข้อที่ ๘ และข้อ ๙ นั้น 

  กองกิจการนิสิต งานทุนการศึกษา จึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
 

ประกาศ เนื้อหาเดิม เนื้อหาใหม่ 

ข้อที่ ๘ ๘.๑ (๓) มีผลการเรียนสะสมอยู่ในระดับดี โดยมี 

ผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียมเท่าอย่างน้อย ๕ ภาคการศึกษา 

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

 

 

๘.๑ (๓) มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีผลการ

เรียนในระดับอุดมศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑ ในปี

การศึกษานั้นๆ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

                                      ขอ้ที่ ๙... 
 



 -๙- 

ข้อที่ ๙  ๙.๑ ต้องเข้ าร่ วมกิจกรรมทั้ งภายในและ

ภายนอกของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

๙.๑ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในคณะและ

ภายนอกของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบั ติ และวิธีการ      
จ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ในข้อที่ ๘ และข้อ ๙ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อที่ ๘ 
ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ปรับเปลี่ยนเกรดเฉลี่ย จาก ๓.๐๐ เป็น ๓.๕๐ และหลังจากได้รับทุนการศึกษา
ต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอชี้แจงกรณีขอเบิกเงินสวัสดิการของนางวิมลทิพย์  พวงเข้ม 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ นางวิมลทิพย์  พวงเข้ม ต าแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ขอเบิกเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือกรณีสมาชิกประสบอุทกภัย นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ ๖   
ต าบลบ้านดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นของบิดาสามี (นายณัฐฐิพงษ์  พวงเข้ม) ซึ่งนางวิมลทิพย์  พวงเข้ม ไม่มีชื่อ  
อยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวแต่อย่างใด จึงท าให้ไม่สามารถขอรับเงินสวัสดิการได้รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมาชิกประสบอุทกภัยของนางวิมลทิพย์  พวงเข้มต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการสงเคราะห์ ปี ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 



 -๑๐- 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ บัดนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบแล้ว และกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รวบรวมสรุปเป็น (ร่าง) รายงาน         
การประเมินตนเอง (Self – Assessment Repost , SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของมหาวิทยาลัยพะเยา แล้วนั้น 

   

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์จากรองอธิการบดี       
ที่ก ากับหน่วยงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยช่วยพิจารณาตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ และแจ้งให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ปรับปรุงผลการด าเนินงานพร้อมหลักฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วจัดส่งให้  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รวบรวมจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์      
เพ่ือจัดส่งให้กรรมการประเมิน ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจาณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. มอบรองอธิการบดีที่ก ากับหน่วยงานพิจารณาตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบและ     
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบปรับปรุงผลการด าเนินงานพร้อมหลักฐานที่สอดคล้อง  
กับเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ศึกษา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าตัวบ่งชี้ใดที่หน่วยงานมีข้อมูลสนับสนุนให้ตัวบ่งชี้นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแจ้งกองที่รับผิดชอบ
หรือกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาโดยด่วนด้วย   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนและภูมิภาคอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต
เพ่ือตอบสนองความเป็นสากลในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์หรือ E-Learning เป็นช่องทางหนึ่งที่จะตอบสนองนโยบายดังกล่าว และมหาวิทยาลัยยังไม่มีหน่วยงาน    
ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนในระบบนี้โดยตรง จึงได้จัดท า (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น 

  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอน าเสนอ (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยารายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                           กองบริหารงานวจิัย… 



 -๑๑- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) พ.ศ. ๒๕๕๔ และจัดเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดท าหลักสูตร (E-Learning) เปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา    
  กีฬาจังหวัดพะเยา ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ     

หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานด้านกีฬา หน่วยงานท้องถิ่น จังหวัดพะเยา และ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการเรียน     
การสอน การวิจัยและพัฒนากีฬาจังหวัดพะเยา ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานด้านกีฬาหน่วยงานท้องถิ่น จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอน าเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนากีฬาจังหวัดพะเยา 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานด้านกีฬา หน่วยงาน
ท้องถิ่น จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา 
กีฬาจังหวัดพะเยา ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ      
หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานด้านกีฬา หน่วยงานท้องถิ่น จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบหน่วยนิติการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อไป 
๓. มอบกองกลางน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

                     ระเบยีบวาระที่ ๔.๕... 
 

 



 -๑๒- 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง   อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย      
    และ การดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง    

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม 
ด าเนินการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
 

กองการเจ้าหน้าที่ งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ 

ดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ก ากับดูแลบุคลากรในสงักัดให้ปฏิบัติตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา     
      เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและการดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเฉพาะข้อ ๑๐   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่  ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ มีมติ ให้คณะ         
พยาบาลศาสตร์ ปรับแก้รายละเอียด ใน มคอ.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) นั้น 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไขตามมติเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตร    
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองกลางน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

                             มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๓- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา     
    ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง    

ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่            
๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง         
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ    
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น   

 

กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต  
ศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๒. ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ อนุมัติและแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา         
ตามเกณฑ์และคุณสมบัติ  
 
 
 
 

 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกและจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง    

ตามมติ ที่ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน      
๒  ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์     
ที่ประชุมมีมติ ให้ปรับแก้ไขแนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔     
ประกอบกับตามติข้อ ๕ กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบพบว่า 

 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีข้อความที่ไม่ถูกต้อง  

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔  มีข้อความที่ไม่ถูกต้องและสื่อความหมาย            
ไม่ครอบคลุมแนวปฏิบัติ  

 

                   ระเบียบวาระที ่๕.๑.๔... 
 

 



 -๑๔- 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับ  
ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒. ขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ การบริหารจัดการหลักสูตร           
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง          
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)   

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับ  
ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒. อนุมัติให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง           
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตร 
สรุปเรื่อง    

ด้วยกองบริการการศึกษา จะด าเนินการออกใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตรให้กับนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแบบฟอร์มใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตร รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตแิบบฟอร์มใบรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา และใบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะยา 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข แบบฟอร์มใบรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา      

(แบบมีสาขาวิชา) และแบบฟอร์มใบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็น แบบมีลายน้ า     
โดยให้พิมพ์ชื่อเต็ม นายกสภา อธิการบดี คณบดี เพ่ิมลงในปริญญาบัตรต่อไป  

๓. มอบกองบริการการศึกษาจัดท าปกใบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผ้าไหมสีม่วง       
และเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสีม่วงทองเหมือนจริง   

                            มติ ทีป่ระชุม... 
 

 



 -๑๕- 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติระงับสิทธิ์นิสิตค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ หรือค้างช าระหนี้สิน 
สรุปเรื่อง    

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและกองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการเชื่อมต่อระบบลงทะเบียน  
กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้าด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตในการใช้บริการศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาได้ทันทีที่ลงทะเบียนแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามในทุกภาคการศึกษามักมีนิสิตจ านวนหนึ่งไม่น าทรัพยากร
สารสนเทศมาคืนหรือค้างช าระหนี้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขออนุมัติระงับสิทธิ์นิสิตที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศหรือ         
ค้างช าระหนี้สินในภาคการศึกษาเดิม ไม่ให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดมาหรือด าเนินเรื่องขอจบการศึกษา          
ได้หรือขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้จนกว่าจะติดต่อศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือด าเนินการช าระหนี้คงค้าง          
ให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ในส่วนของนิสิตที่ถูกให้ออกในกรณีใดๆ ก็ตามหากมีหนี้สินค้างช าระ ศูนย์บรรณสารฯ          
จึงขออนุมัติใช้เงินค่าประกันของเสียหายของนิสิตรายนั้นๆ เพ่ือช าระหนี้สินดังกล่าวทดแทน รายละเอียดปรากฏ       
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแจ้งรายชื่อนิสิตที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศหรือ        
ค้างช าระหนี้สินไปยังคณะที่เกี่ยวข้อง 

๒. มอบทุกคณะแจ้งน ิส ิตให ้ด าเน ินการส ่งทร ัพยากรสารสนเทศ และช าระหนี ้คงค ้าง            
ในภาคการศึกษาเดิมพร้อมทั้งตักเตือนนิสิตต่อไป 

๓. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง  ขออนุมัติให้สิทธิรักษาพยาบาลของบุคลากรและพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา       
    ที่เกษียณอายุ ครบ ๖๐ ปี 
สรุปเรื่อง    
  ตามที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายพบบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน       
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๔๕ น. ณ ห้อง      
C ๙๐๓ นั้น 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เสนอการให้สิทธิรักษาพยาบาลบุคลากร           
และพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกษียณอายุครบ ๖๐ ปี ไว้เช่นเดียวกับก่อนเกษียณจนสิ้นอายุ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
มติ  ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ ให้สิทธิการรักษาพยาบาลของบุคลากรและพนักงานของ    

                        มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๖- 

มหาวิทยาลัยพะเยา ทีเ่กษียณอายุ ครบ ๖๐ ปี เฉพาะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เท่านั้น 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง  บันทึกความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารการจัดการ    
    ลุ่มน้ าภูมิภาคเอเชีย (Regional River Basin Management Dialogue Center) 
สรุปเรื่อง    
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล จัดท าบันทึก
ความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารการจัดการลุ่มน้ าภูมิภาคเอเชีย (Regional River Basin 
Management Dialogue Center) ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สมาคมทรัพยากรน้ าแห่งประเทศไทย นั้น  
 

บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล จึงขอเสนอบันทึกข้อตกลงดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารการจัดการ            
ลุ่มน้ าภูมิภาคเอเชีย (Regional River Basin Management Dialogue Center) 

๒. มอบหน่วยนิติการตรวจสอบบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหาร
การจัดการลุ่มน้ าภูมิภาคเอเชีย (Regional River Basin Management Dialogue Center) 

๓. มอบกองกลางน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งการบริจาคเงินกองทุนสนับสนุนการศึกษา ของคณะผู้บริหาร    
มหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงปัจจุบันมียอดผู้บริจาค จ านวน ๕๑ ราย คงค้างผู้ที่ยังไม่ได้บริจาค จ านวน ๓๓ ราย 
และไม่ปรากฏรายชื่อผู้บริจาค จ านวน ๗ ราย ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่บริจาคเงินเข้ากองทุนเพ่ือการศึกษาแล้ว    
แต่ไม่ได้แจ้งรายชื่อกรุณาแจ้งไปยังกองคลัง 

  

๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ สรุปโครงการอบรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติ รายละเอียดปรากฏตาม        
    เอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๒ สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมอบกองแผนงาน    

จัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ านวนเงินประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๒.๒.๓ การจัดส่งข้อมูลการให้ทุนพัฒนาอาจารย์ แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายละเอียด    
    ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๔ ก าหนดการ โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาแนะแนวสัญจร      



 -๑๗- 

   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และห้อง PKY ๑  

 
 

 ๕.๒.๒.๕ ก าหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง “E – Learning กระบวนทัศน์ สู่การจัดการเรียนการสอน           
    เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Paradigm Shift in E – Learning Management for Lifelong     
    Education)” ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์   
 

๕.๒.๓ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๓.๑ รายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะที่ได้รับการประเมินตรวจสอบจากคณะกรรมการ     

   ประเมินตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ – ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ จ านวน ๑๒ คณะ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑ “ปัญญาเพ่ือความ   
   เข้มแข็งของชุมชน” ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 
 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 

        ๕.๒.๒.๕ ก าหนดการประชุม... 
 

 



 -๑๘- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


