
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๒๐ (๑๔/๒๕๕๔) 

วันพุธที่ ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                กรรมการ 
   (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน 
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายธนู  กังวานใจ) แทน   
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)       
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๔.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
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 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)  
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายธเนศ  ทองเดชศรี) แทน 
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๑๙. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
๒๐. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์) แทน    

๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิจิตร)    
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 
  (นายสมทบ  เหล็กสิงห์) แทน  
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
๓. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๕. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๖ คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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๗ นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๘. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๙. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๑. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๒. นายแพทย์เทพนฤมิตร  เมธนาวิน รองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. นายณัทธวุฒิ  ระวังยศ เจ้าหน้าที่หน่วยตารางสอน 
๑๔. นางสาวนภาพร  จักร์เขียว หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้  
๑. นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี     

ประจ ากระทรวงสาธารณสุข  

๒. โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตและโครงการตีฆ้องร้องทุกข์ “สวัสดิการเพ่ือประโยชน์ของนิสิต”          
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน  ๒๕๕๔ ณ อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งปัญหาที่นิสิตร้องทุกข์
มากที่สุดคือ สถานที่จอดรถโดยสารประจ าทาง และการบริการของศูนย์การแพทย์ ดังนั้นจึงมอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาต่อไป 

๓. การดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพอนามัยของนิสิตมอบให้ทุกคณะช่วยดูแลนิสิตด้วย 
๔. การจัดท ารายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบกองแผนงานรับผิดชอบด าเนินการจัดท ารายงาน

ดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา              
  การบริหารการศึกษา ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

                                 เร่ิมประชุม... 
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  ด้วย วิทยาเขตเชียงรายร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จะด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ สถานที่เรียน วิทยาเขต
เชียงราย โดยสามารถสมัครได้ที่วิทยาเขตเชียงรายและกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๒ เรื่อง การก าหนดคา่ธรรมเนียมหลกัสูตร 

ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
 

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดท าหนังสือขอชะลอ เรื่อง  
หลักสูตรปรญิญาตร ีควบโท ๖ ปี เนือ่งจากต้องรอนโยบาย 
รัฐบาลใหม่และอยู่ในระหว่างการเสนอหนังสอื 
 

- 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 ๑๓ (๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

    ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการของบประมาณ และสอบราคาในการจัดท า 
บัตรพนักงานแบบคล้องคอ 

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

                  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙... 
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          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

 ๕.๑.๑๙ ขอความเห็นชอบตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ ของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ตัวบ่งช้ีของ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 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 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗ (๑๑/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๒ ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

   ๔.๓ รายงานผลการสอบถามความต้องการเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 
แจ้งคณะ/วิทยาลัย รายงานการทบทวนบทเรียน 
ก่อนสอบของนิสิต 

  ๕.๑.๔ ขอพิจารณาต าแหน่งกรรมการเพื่อจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการวินัยนิสิต  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 

ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนิสิต 

 

  ๕.๑.๗ ขอปรึกษาหารือการจัดประชุมวิชาการ  
“พะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๑ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัย 

และประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดเตรียมงาน 

โครงการประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย”ครั้งที่ ๑  

   ๕.๑.๘ ขอปรึกษาหารือการจัดโครงการ “นิทรรศการ
โครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ (Senior Project 

Exhibition1st)” 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัยและ 

ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

                   ๔.๓ รายงานผลการสอบ… 
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- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘ (๑๒/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๑ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและ
วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการ 
ปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

  ๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไป
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและ การดูงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดท า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และการดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  ๕.๑.๒ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

  ๕.๑.๕ ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มใบรับรองคุณวุฒิ 
และใบปริญญาบัตร 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ดังนี้ 
๑. ปรับแก้ไข แบบฟอร์มใบรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(แบบมี สาขาวิ ชา )และแบบฟอร์มใบปริญญาบั ตร 
มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็น แบบมีลายน้ า โดยให้พิมพ์ช่ือ
เต็มนายกสภา อธิการบดี คณบดี เพิ่มลงในปริญญาบัตร  

๒. จัดท าปกใบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผ้าไหมสี
ม่วงและเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสีม่วง
ทองเหมือนจริง   
 

  ๕.๑.๖ ขออนุมัติระงับสิทธิ์นิสิตค้างส่งทรัพยากร
สารสนเทศ หรือค้างช าระหนี้สิน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
แจ้งรายช่ือนิสิตที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศหรือค้างช าระหนี้ 
ไปยังคณะที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

                             ๕.๑.๖ ขออนุมตัิ… 
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ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
  ครั้งที่ ๑๙ (๑๓/๒๕๕๔) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๙ (๑๓/๒๕๕๔)  
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่                
๑๙ (๑๓/๒๕๕๔) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้เพ่ิมเรื่อง     
การประชุมจัดตั้งเครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรทางการท่องเที่ยวไทย ในระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่องอ่ืน ๆ 
แจ้งเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสามัญประจ าเดือนคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่       
๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรื่อง แผนการเปิดหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ นั้น 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และบรรจุ    
เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตจิัดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

                                  มติ ที่ประชุม... 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิต    
  ระดับปริญญาเอก 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้คณะศิลปศาสตร์ปรับแก้ประมาณการค่าใช้จ่าย        
และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate Studies ของนิสิตระดับ
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายและค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตร English for Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ         
การประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัตคิ่าใช้จ่ายและค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate Studies 
ของนิสิตระดับปริญญาเอก ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ประสานกับคณะศิลปศาสตร์   
เพ่ือจัดท าประกาศและน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต       
มหาวิทยาลัยพะเยา (อสม.น.) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ กรมสนับสนุน    
บริการสุขภาพ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙ (๑๓/๒๕๕๔) เมื่อวันที่         
๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการตรวจสอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ      
การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา (อสม.น.) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา            
๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการปรับแก้ไขรายชื่อผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวและ    
แจ้งสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง ขอหารือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกอง/หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้มีการประเมินผู้บริหารทุกระดับเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ   
การพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกอง หรือในต าแหน่งที่เทียบเท่าโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ระยะเวลาส าหรับการประเมิน 
เพ่ือไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนของระยะเวลาการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

และการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้ประเมินตามปีปฏิทิน โดยใช้ผลงานระหว่าง เดือนมกราคม       
ถึงเดือน ธันวาคม ของแต่ละปี และประเมินให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน มีนาคม ของปีต่อไป 

 

๒. คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 
๒.๑  อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธาน 
๒.๒  รองอธิการบดีที่ก ากับงานกอง/หน่วยงานเทียบเท่า  เป็นกรรมการ 
๒.๓  คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
๒.๔  ผู้อ านวยการกอง/ที่ไม่ได้ถูกประเมิน  เป็นเลขานุการ 
๒.๕  เจ้าหน้าที่ในกอง/หน่วยงานเทียบเท่าที่ถูกประเมิน จ านวน ๑ คน  เป็นผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

 ๓. เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑  การบริหารจัดการภายในกอง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๓.๒  ระดับความส าเร็จของงานทุกงานภายในกองที่รับผิดชอบ 
  ๓.๓  ระดับความส าเร็จใช้เกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การประเมินการปฏิบัติ      
    หน้าที่ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔  

                                                     มต ิที่ประชุม... 
 



 -๑๐- 

๔.  ผู้อ านวยการกอง/หน่วยงานที่เทียบเท่าจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบที่เสนอ 
(ร่างรายงานการประเมินตนเองประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ฉบับที่ ๑) 

 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกอง หรือในต าแหน่ง

ที่เทียบเท่า  
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (DRAEQA) ปรับแนวคิดการประเมิน

ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการหรือในต าแหน่งที่เทียบเท่าให้เหมาะสมต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา  
  ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและ        
ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนดตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ บัดนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ท าการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด คือ 

๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  
๒. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ คือ 

๒.๑  ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘ 
๒.๒  ตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     

(สมศ.) ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๑๐  
๒.๓  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๓.๖๔ 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓     
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  

๒. มอบกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินดังกล่าวเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

                                                       มติ ทีป่ระชุม... 
 



 -๑๑- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง ขอเรียนชี้แจงเหตุผลในการเลือกใช้บริการโครงการซิมมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง     
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับข้อเสนอโครงการซิมส าหรับมหาวิทยาลัยพะเยาจาก บริษัท            
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้สอบถาม
รายละเอียดกับผู้ให้บริการจ านวน ๒ ราย ที่มีลักษณะบริการแบบเดียวกัน ผลปรากฏว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัทโทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ไม่มีบริการในลักษณะดังกล่าว 
 

  ศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงสอบถามไปยังสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่ใช้บริการ
โครงการซิม หากพบว่าน ามาใช้งานจริงมหาวิทยาลัยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ส าหรับโครงการดังกล่าว และไม่มีระบบ    
มาติดตั้งในมหาวิทยาลัยเพียงแต่การบริการจัดการจะผ่าน Web Service ของทาง AIS ที่เตรียมไว้ให้กับมหาวิทยาลัย 
และในส่วนของผู้รับข่าวสาร (บุคลากร หรือ นิสิต) จะต้องใช้งาน SIM ของทาง AIS เท่านั้น ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับ
โปรโมชั่นที่ทาง AIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการซิมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยไม่มีการบังคับนิสิต
ให้ใช้ซิมดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนิสิต  
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตร      
          ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔        
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 
 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตร      
          ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา     
  ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต       

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)   
สรุปเรื่อง 

                                                   มติ ที่ประชุม... 
 



 -๑๒- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เนื่องจากมหาวิทยาลัย               
มีนโยบายกระจายการผลิตแพทย์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการด้านวิชาการ ทั้ง ๘ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒)   
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล         
            การสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ      
  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔             
ขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและ
เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๖... 
 

 



 -๑๓- 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง ขอเสนอ (ร่าง) คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่  ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) คู่มือสารนิพนธ์     
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น  
   

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔   
และมอบกองกริการการศึกษาด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และขออนุมัติเปิดสอน 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐ (๔/๒๕๕๔) ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ซึ่งจะเปิดเรียนในวันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔ นั้น คณะศิลปศาสตร์จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
 

๑. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
๒. ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามจ านวนผู้สมัครสอบ ดังนี้ 

 แผน ก แผน ข 
ภาษาไทย    ๑    ๑๗ 
ภาษาอังกฤษ    ๕    ๑๕ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๒. อนุมัตเิปิดสอนหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง ขอหารือกรณีการก าหนดชื่อปริญญาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 

                   รายละเอยีดปรากฏ... 
 

 



 -๑๔- 

  ด้วยกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการก าหนดชื่อปริญญาวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ พบว่ามีชื่อปริญญาวิทยาศาสตร์              
ที่มหาวิทยาลัยสามารถเลือกก าหนดเป็นของมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้ 

๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
Bachelor of Science (B.S),(B.Sc.) 

๒. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
Master of Science (M.S),(M.Sc.) 

๓. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) 
Doctor of Science (D.S),(D.Sc.) 
 

  อนึ่ง ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ก าหนดให้สาขา
เทคนิคการแพทย์ ใช้ชื่อปริญญาเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการก าหนดชื่อปริญญาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
Bachelor of Science (B.Sc.) 

๒. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
Master of Science (M.Sc.) 

๓. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) 
Doctor of Science  (D.Sc.) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง การขอย้ายสังกัดคณะของสาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์               
ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พร้อมเปลี่ยนชื่อสาขา เป็นการสื่อสารสื่อใหม่      
และทางสาขาวิชา ฯ ได้ท าเรื่องขอย้ายสังกัดคณะวิชา มายังสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั้น 
   

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พิจาณาแล้วไม่สามารถรับย้ายได้เนื่องจาก          
ได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้วเห็นว่าทางคณะฯ ไม่มีอาจารย์และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน           
ในหลักสูตรของสาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ทั้งนี้หากสาขาวิชามีความต้องการให้บุคลากรของคณะฯ        
ไปช่วยสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ คณะฯ ยินดีให้การสนับสนุนส่งอาจารย์ไปช่วยสอน 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการย้ายสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

                             มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๕- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง การจดัท าหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๔) ระเบียบวาระที่ 
๔.๘ เรื่อง ขอเชิญส่งโครงการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส        
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                
และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ        
เพ่ือด าเนินการจัดท าหนังสือดังกล่าว 
 

  จากการประชุมปรึกษาหารือเบื้องต้น ที่ประชุมมีมติให้น า เสนอเรื่องเกี่ยวกับกว๊านพะเยา           
แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่พร้อมด าเนินการ ดังนั้น จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดท าหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ชะลอการจัดท าหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติบรรจุคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ครั้งที่          
๒/๒๕๕๔ ได้มีมติให้น าคู่มือหมวดการศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๒๐ (๑๔/๔๕๕๔) นั้น  
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๓.๑  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑.๑ สรุปข้อมูลสถานที่ฝึกงานส าหรับนิสิตตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา     

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีสถานประกอบการและเครือข่ายที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือ

              ๕.๓.๑.๒ ค าแถลงนโยบาย... 



 -๑๖- 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการหาแหล่งฝึกงานให้กับนิสิต จัดท าเป็นข้อมูลสถานที่ฝึกงานเพ่ือแจ้ง    
ให้คณบดีต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๓.๑.๒ ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๔ มอบให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ถ่ายเอกสารแจก
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เพ่ือศึกษาและน ามาประกอบการพิจารณาในการบริหารงานและ 
จัดท างบประมาณให้เหมาะสมตรงตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี  

๕.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๒.๑ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหาร

จัดการลุ่มน้ าในภูมิภาคเอเชีย (Regional River Basin Management Dialogue Center) 
ระหว่างกรมทรัพยากรน้ า มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และสมาคมทรัพยากรน้ าแห่งประเทศไทย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๓.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือและเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริม  
ให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาและส่งนิสิตเข้าสอบธรรมศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๔ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๒.๓ คณะศิลปศาสตร์ขอชะลอเรื่องการก าหนดค่าธรรมเนียมหลักสูตรครูปริญญาตรีควบโท ๖ ปี      
เนื่องจากเปลี่ยนรัฐบาลต้องรอนโยบายรัฐบาลใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ     
การประชุม   

 ๕.๓.๒.๔ การด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา มอบให้คณบดีแต่ละคณะช่วยติดตาม            
การด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาและส่งให้กองบริการการศึกษา ภายในวันที่      
๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม      

  

๕.๓.๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอรายงานความก้าวหน้าวารสารนเรศวรพะเยา ปี ๒๕๕๔ โดยขอให้    
คณะ/วิทยาลัย ช่วยด าเนินการสรรหาบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารนเรศวรพะเยาต่อไป รายะเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (นายสมทบ  เหล็กสิงห์) 



 -๑๗- 

            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


