
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๒๓ (๑๗/๒๕๕๔) 

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
   (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน 
๓.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๔.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๕.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายสัณห์ชัย  หยีวิยม) แทน    
๖.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๗. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๘. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๙. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)  
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.สุภา  จันทรกูล) แทน 
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 
   (นายสิทธิชัย  ปัญญาใส) แทน 
๑๗. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
๑๘. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน    
๑๙. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงค์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๐. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นายสุขชาตรี  ประสมสุข) แทน    

๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๒. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๓. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๒.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายไพโรจน์  เทพวัลย์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒.   นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ๑๖. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์... 
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๖. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๗. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๙. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๐. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบประกาศให้ วันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ เป็นวันหยุดราชการ

เฉพาะในพ้ืนทีน่้ าท่วม ๒๑ จังหวัด ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ได้อยู่ในเขตประสบอุทกภัยน้ าท่วม 
ดังนั้นจึงไมห่ยุดในช่วงเวลาดังกล่าว  

๒. การบรรจุบุคลากรต าแหน่งพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยจะจัดสรร  
อัตราการบรรจุให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ต่อไป 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยาจะด าเนินการปรับปรุงโรงแรมเอ้ืองค า ฉะนั้นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ใน
โรงแรมเอ้ืองค าจะต้องเตรียมการเพ่ือหาที่พักใหม ่ 

๔. โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะด าเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียน 
ขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต เป็นจ านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา จะแยกคณะสังคมศาสตร์ออกจากคณะศิลปศาสตร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
ดังนั้นจึงมอบกองแผนงานเตรียมการจัดตั้งงบประมาณต่อไป  

๖. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารศิวาเทล จะด าเนินการขยายไปอยู่ที่
อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๔  

๗. มหาวิทยาลัยพะเยาจะท าการปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะด าเนินการเปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

                                เร่ิมประชุม... 
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๘. วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนจ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง  

๙. การรับบุคลากรสายวิชาการเข้าปฏิบัติงานจะต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๐. มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งปรับ      
ขึ้นเงินเดือน ๕ % ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๑๑. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ณ วิทยาลัยการจดัการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
อาคารศิวาเทล ถนนวิทย ุเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปีละ ๑ ครั้ง โดยเริ่มจัดประชุมฯ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕   

  
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการถวาย             
 ผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี ๒๕๕๔  
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี 
๒๕๕๔ ของจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี      
วัดศรีโคมค า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือพิจารณาในการจัดเตรียมงาน    
ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย นั้น  

   กองอาคารสถานที่ จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการแต่ละฝ่าย  
ได้รายงานผลการด าเนินงาน และร่วมพิจารณามอบหมายงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานสถิติวินัยนิสิตประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ได้รวบรวมสถิติวินัยนิสิตประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ 

                      ระเบียบวาระที ่๑.๒... 
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ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นั้น 
 

  กองกิจการนิสิต จึงขอรายงานสถิติวินัยนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

    ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการของบประมาณ และสอบราคาในการจัดท า 
บัตรพนักงานแบบคล้องคอ 

 
 
 
 
 

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

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๓ รายงานผลการสอบถามความต้องการเตรียมความ

พร้อมก่อนสอบของนิสิตช้ันปทีี่ ๑ 

 

อยู่ระหว่างการสรุปผลให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยาและจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบของนิสิต
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

   ๕.๑.๔ ขอพิจารณาต าแหน่งกรรมการเพื่อจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการวินัยนิสิต  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 

ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนิสิต 

 

   ๕.๑.๘ ขอปรึกษาหารือการจัดโครงการ “นิทรรศการ
โครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ (Senior Project Exhibition1st)” 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัยและ 

ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐ (๑๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๔ 

                           ในคราวประชุม... 
 

 



 -๖- 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๕.๒.๑ 

 
ขอหารือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหาร 

ระดับผู้อ านวยการกอง/หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับแนวคิด 
การประเมินผู้บริหารระดับผู้อ านวยการหรือในต าแหน่ง 
ที่เทียบเท่าให้เหมาะสม 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
   ครั้งที่ ๒๒ (๑๖/๒๕๕๔) เม่ือวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๒ (๑๖/๒๕๕๔) 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๒           
(๑๖/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  โครงสร้างองค์กรของคณะนิติศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย คณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ในการจัดท าโครงสร้างองค์กรของคณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้ 
การบริหารงานภายในคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องตามระเบียบรวมถึงนโยบาย      
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขอน าเสนอโครงสร้างองค์กรของคณะนิติศาสตร์ เพ่ือขออนุมัติจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงสร้างองค์กรของคณะนิติศาสตร์ต่อไป ซึ่งโครงสร้างประกอบไปด้วย 
  สาขาวิชาภายในคณะนิติศาสตร์ 

                            ระเบยีบวาระที่ ๔… 
  



 -๗- 

๑. สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
๒. สาขาวิชากฎหมายเอกชน 
๓. สาขาวิชากฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม 
๔. สาขากฎหมายระหว่างประเทศ 

  ศูนย์ ภายในคณะนิติศาสตร์ 
๑. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย 
๒. ศูนย์พัฒนาต าราและเอกสารทางกฎหมาย  

 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี ้

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรของคณะนิติศาสตร์  
๒. พิจารณามอบให้กองการเจ้าหน้าที่ จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงสร้างองค์กร   

ของคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ คณะนิติศาสตร์ขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาปรัชญา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการของคณะออกเป็น ๘ สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ นั้น คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะขออนุมัติจัดตั้ง
สาขาวิชาเพ่ิมอีก ๑ สาขาวิชาคือ สาขาวิชาปรัชญา ด้วยเหตุผล ดังนี้  

๑. เพ่ือเตรียมการในการเปิดหลักสูตรคู่ขนาน กศ.บ. สังคมศึกษา กับ ศศ.บ. พัฒนาสังคม และ 
รัฐศาสตรบัณฑิต เนื่องจาก มคอ. ๑ หลักสูตร กศ.บ. สังคมศึกษา ก าหนดให้ “ศาสนาและปรัชญา” 
เป็น ๑ ใน ๔ ของสาระส าคัญของหลักสูตร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร
ดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. เพ่ือรับผิดชอบการสอนวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชา “ปรัชญาชีวิต” และรายวิชาเลือกเสรีส าหรับ
นิสิตทุกคณะ 

๓. คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรทางด้านปรัชญา ปริญญาเอก ๓ ท่าน ที่สามารถรับผิดชอบงาน         
ของสาขาวิชาปรัชญาได้ ดังนั้น ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ สาขาวิชานี้จึงยังไม่ต้องการ
อัตราก าลังเพ่ิม 

                         ๓ คณะศิลปศาสตร…์ 
  



 -๘- 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาปรัชญา ของคณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาปรัชญา ของคณะศิลปศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ คณะศิลปศาสตร์ขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติก าหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยบัณฑิต
และมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร      
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ และรับจริง ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติก าหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๔ ของบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัตกิ าหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตกิ าหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานกับกองกิจการนิสิตเพ่ือจัดประชุมหารือการฝึกซ้อมพิธี      

รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม  
๒๕๕๔ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 -๙- 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔             
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง     
   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔             
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

                        ระเบียบวาระที ่๕ … 

  



 -๑๐- 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์         
   ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะแพทยศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส าหรับนิสิต รหัส ๕๒ ถึง รหัส ๕๔ นั้น จากการตรวจสอบพบว่า 
รายวิชาในสาขาวิชาสาธาณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างโครงสร้าง
หลักสูตรกับแผนการศึกษา โดยโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     
๓๒ หน่วยกิต แต่แผนการศึกษาได้ก าหนดรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกลงในแผนการศึกษา ท าให้นิสิตไม่สามารถ   
เลือกเรียน ในรายวิชากลุ่มเอกเลือกที่นิสิตต้องการเรียนได้ 
  
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติการปรับแผนการศึกษาหลักสูตร                 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒              
ในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย ให้กับนิสิตรหัส ๕๒ ถึง ๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     
แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย   
ให้กับนิสิตรหัส ๕๒ ถึง ๕๔   

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษาเสนอให้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ โดยขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้ 

๑. จัดการประชุม QA2KM ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ผู้เข้าร่วมประชุม คือ 
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยทุกท่านและผู้เกี่ยวข้อง 

๒. วิธีการจัดประชุม คือ การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง IQA และ EQA 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทุกตัวบ่งชี้ ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔       
ของแต่ละหน่วยงานต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                      หลักสูตรกบัการศึกษา… 
  



 -๑๑- 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 
๑. จัดการประชุม QA2KM ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ผู้เข้าร่วมประชุม คือ 

คณะกรรมการมหาวิทยาลัยทุกท่านและผู้เกี่ยวข้อง 
๒. วิธีการจัดประชุม คือ การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง IQA และ EQA 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทุกตัวบ่งชี้ ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔      
ของแต่ละหน่วยงานต่อไป 

๓. ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นัดพิเศษ มอบกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษาประสานกับกองบริการการศึกษาต่อไป  

 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติแบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้างการเบิกจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ใช้ระบบ ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยา ในการปฏิบัติ งานได้ใช้ 
Program Microsoft Dynamics AX เข้ามาด าเนินการพัฒนาด้านการงบประมาณ การพัสดุ การเงิน และ    
การบัญชี กองคลังได้ประสานงานกับบริษัทลานนาคอม เพื่อวางโครงสร้าง รูปแบบในการจัดการ พร้อมการ
บันทึกฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ มาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้สามารถใช้งานส่วนที่
เร่งด่วน ภายใน วันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔ นั้น   

   กองคลัง จึงขอเสนอแบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้างการเบิกจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองคลังประสานกับกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ค าสั่งการมอบอ านาจให้คณบดีอนุมัติ

ด าเนินการตามระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ แทนอธิการบดีภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อรับนิสิตฝึกสอน 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบให้คณะศิลปศาสตร์ส ารวจโรงเรียนที่จะลงนามความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือรับนิสิตหลักสูตรคู่ขนาน กศ.บ. หลักสูตร ๕ ปี ที่จะออกฝึกสอนในชั้นปีที่ ๕ นั้น 
     

                         ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔… 
  



 -๑๒- 

  คณะศิลปศาสตร์ได้ส ารวจโรงเรียนเดิมของนิสิตเหล่านี้แล้ว มีจ านวน ๒๑๒ โรงเรียน จาก ๔๐ จังหวัด  
 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาการลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียน  
เพ่ือรับนิสิตฝึกสอนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพ่ือรับนิสิตฝึกสอน 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ประสานกับกองบริการการศึกษาในการด าเนินการลงนามบันทึก      

ความร่วมมือต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลรายวิชา   
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  ซึ่งทางคณะได้ตรวจสอบพบว่ารายวิชา ๔๑๙๘๑๑      
สัมมนา ๑ และรายวิชา ๔๑๙๘๑๒ สัมมนา ๒ ได้แสดงผลการวัดและประเมินผลเป็น S กับ U นั้น 
 
 

   ตามแผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ๔๑๙๘๑๑ สัมมนา ๑ และรายวิชา ๔๑๙๘๑๒     
สัมมนา ๒ ต้องแสดงการวัดและประเมินผลเป็นระบบระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ดังนั้นทางคณะ        
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลรายวิชา ๔๑๙๘๑๑ สัมมนา ๑ และรายวิชา ๔๑๙๘๑๒ สัมมนา ๒    
เป็นระบบระดับขั้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการวัดและประเมินผลรายวิชาดังกล่าว ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑ สรุปจ านวนผู้ เข้าสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา        

ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และรายชื่อผู้ไม่ผ่าน      
การสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๑.๒ รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๔)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๒ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ การเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Streaming VDO จ านวน ๑๑ ฐาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

                          ตามแผนการจัดการ… 
  



 -๑๓- 

ประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๒ รายงานการขยายเวลาเปิดให้บริการถึง ๒๔.๐๐ น. ก่อนการสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่           

๑/๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๕.๒.๓ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
 ๕.๒.๓.๑ รายงานผลการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการศึกษาวิจัยศักยภาพพ้ืนที่และพัฒนาหลักสูตร     
     มัธยมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๓.๒ การด าเนินงานตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม    
     เอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๓.๓ รายงานการประชุมการพัฒนากว๊านพะเยาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยจังหวัดพะเยาได้ขอ
ความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้ความส าคัญ และบูรณาการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๔ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ตรวจสอบการใช้ภาษา     
  ในเอกสาร รวมทัง้สื่อ Online ต่าง ๆ 

๕.๒.๕ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แจ้งเรื่องการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๕           
ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ประสานให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถานที่รับเสด็จและเปิดศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่น โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยอธิการบดี      
(นายไพโรจน์  เทพวัลย์) ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) และกองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                       ประธานกล่าวขอบคณุ… 
  



 -๑๔- 

            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


