
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๒๔ (๑๘/๒๕๕๔) 

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  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 
 (นายสัณห์ชัย  หยีวิยม) 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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 (ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน    
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ ์ กรีธาชาติ) แทน 
๒๒. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล)   

๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๖. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๗. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี ๒๕๕๕ ขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  ใช้จ่ายเงิน

งบประมาณอย่างประหยัด เนื่องจากมหาวิทยาลัยถูกตัดเงินงบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงขอให้ทุกคณะ
งดโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ยกเว้นกรณีผู้บริหารที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ และกรณทีีเ่ป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. โครงการนักเรียนเรียนดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีจ านวนนักเรียนที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ จ านวน ๑,๔๓๔ คน  

๓. มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการจัดท าประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว 

๔. เชิญชวนบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
ร่วมกับสภากาชาดไทย ในวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง MD ๑๑๐๑      
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

๕. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา          
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

                                เร่ิมประชุม... 
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โดยขออนุเคราะห์เข้าพักในมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ได้มอบผู้ช่วยอธิการบดี 
(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป   
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  ประกาศสภากายภาพบ าบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา                 
  ในวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภากายภาพบ าบัด ได้พิจารณารับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัด เพ่ือประโยชน์         
ในการสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการกายภาพบ าบัด ได้ด าเนินการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด โดยมีมติในที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยพะเยา    
ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัด  
 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ 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

พร้อมก่อนสอบของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ 

 

อยู่ระหว่างการสรุปผลให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยาและจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบของนิสิต
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

   ๕.๑.๔ ขอพิจารณาต าแหน่งกรรมการเพื่อจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการวินัยนิสิต  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 

ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนิสิต 

เสนออธิการบดีลงนาม 

                ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๒... 
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   ๕.๑.๘ ขอปรึกษาหารือการจัดโครงการ “นิทรรศการ
โครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ (Senior Project 

Exhibition1st)” 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัยและ 

ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๕.๒.๑ 

 
ขอหารือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหาร
ระดับผู้อ านวยการกอง/หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับแนวคิด 
การประเมินผู้บริหารระดับผู้อ านวยการหรือในต าแหน่ง 
ที่เทียบเท่าให้เหมาะสม 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒ (๑๖/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๒ ขออนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน 
ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเพื่อเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

๑. กองกิจการนิสิตด าเนินการตรวจสอบและ 
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนนักเรียน 

      ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเพื่อเข้าศึกษา 
      ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
๒. กองบริการการศึกษาได้ท าหนังสือเพื่อทบทวน เนื่องจาก

มีโครงการรับตรง ๑๐ % ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์แล้ว 
   ๕.๑.๒ 

 
รายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนให้บริการ
หลักสูตรอื่น  

อยู่ระหว่างการด าเนินการหารือร่วมกันระหว่าง 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์และ 
คณะศิลปศาสตร์ในการจัดรายวิชาในหลักสูตร  
ก่อนการจัดท าหลักสูตร 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
   ครั้งที่ ๒๓ (๑๗/๒๕๕๔) เม่ือวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๓ (๑๗/๒๕๕๔) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 

                            ๕.๑.๒ รายวิชา... 
 

 



 -๖- 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๓           
(๑๗/๒๕๕๔) เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที ่๔.๑.๑ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และข้ันตอนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และข้ันตอนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) พ.ศ. ๒๕๕๔  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร    
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการผลติบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

ขั้นตอนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทาน                           
  ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

                                   มติ ที่ประชุม… 
  



 -๗- 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกิจการนิสิต ได้ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ กองกิจการนิสิตขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย      
     ของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกิจการนิสิต ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้ครอบคลุมในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของนิสิต นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย 
และเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ       
การประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย
ของนิสิต (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ กองกิจการนิสิตขอถอนวาระการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๕ … 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี          
         โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที ่ ๒๒ (๑๖/๒๕๕๔)              
เรื่อง ขออนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนผู้มีความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา เพ่ือเข้าศึกษา             
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา      
มีมติมอบให้กองบริการการศึกษาจัดท าหนังสือเวียนแจ้งคณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์รับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ
เพ่ิมเติม นั้น 
 

   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา              
ได้มีโครงการรับตรง ๑๐ % ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการ
รับเข้าศึกษาของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ดังนั้นกองบริการการศึกษาจึงเห็นสมควร ดังนี้ 

๑. ชะลอการจัดท าหนังสือเวียนแจ้งคณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์รับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ 
๒. หากเห็นสมควร โปรดพิจารณาจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
     รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ กองกิจการนิสิตขอถอนวาระการประชุม และที่ประชุมมีมติ มอบผู้ช่วยอธิการบดี (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
จัดท ารายละเอียดโครงการ โดยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และการก ากับดูแลเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยเสนอท่ีประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผล       
   ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา         
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๐ นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายวิชาที่ใช้    
การวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผล 



 -๙- 

ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายวิชาที่ใช้การวัด

และประเมินผล ด้วยด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือเสนออธิการบดี   
ลงนามต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง   (ร่าง) หลักสูตร 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง           
   พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔       
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตร (ร่าง) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์       
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป นั้น 

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

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒.๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔       
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

                      ระเบียบวาระที ่๕.๒.๒… 
  



 -๑๐- 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔       
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป นั้น    

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔       
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการเปิดหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
  ดัวยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการเปิดหลักสูตร           
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ แขนงวิชาดนตรีไทย และแขนงวิชาดนตรีสากล เนื่องจากได้พิจารณา
เห็นว่าการเรียนการสอนทั้ง ๒ แขนงวิชามีความแตกต่างกันในเชิงวิชาการและลักษณะการจัดการเรียนการสอน  

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ 
จากเดิม หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ แขนงวิชาดนตรีไทย และแขนงวิชาดนตรีสากล 
ปรับเปลี่ยนเป็น 

๑. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                       ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๒.๔... 
  



 -๑๑- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ เป็น หลักสูตร          

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย  

๒. อนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือขออนุมัติ ตามข้อ ๑.และ         

ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าแผนมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๒.  

๔. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ติดตามเรื่องการประกาศชื่อปริญญาและ

อักษรย่อปริญญาในหลักสูตร ในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง   พิจารณาทบทวนให้คงชื่อหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา  

วิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตามชื่อหลักสูตรเดิม 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ี คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เปลี่ยนชื่อหลักสูตร 

  ชื่อเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทียว 
   Master of Arts (Tourism and Hotel Management)  
  ชื่อใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
   Master of Arts (Tourism Management) 
 

   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอพิจารณาทบทวนการเปลี่ยนชื่อ หลักสูตรปริญญาโท 
จาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว Master of Arts (Tourism 
and Hotel Management) เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Master of 
Arts (Tourism Management) ในการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้ใช้ชื่อ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
๒. ปรับชื่อสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เป็น Hotel and Tourism Management  
๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                        ระเบียบวาระที ่๕.๒.๔ … 
  



 -๑๒- 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการประกวด ๑ คณะ ๑ Model 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดจัดโครงการพะเยาวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน  
๒๕๕๔ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ก าหนดนโยบายและ       
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้คณะ/วิทยาลัย จัดท าโครงการ ๑ คณะ ๑ อ าเภอ ในล าดับต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
แนวคิดดังกล่าวให้ปฏิบัติเป็นรูปธรรม นั้น 
 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติในหลักการให้มีการประกวด ๑ คณะ 
๑ Model โดยจะมีการมอบรางวัลในโครงการพะเยาวิจัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการประกวด ๑ คณะ ๑ Model  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ นั้น 
 
 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอประเด็นการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
๒. แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
๓. รายงานการประเมินตนเองของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (บทสรุปผู้บริหาร) และให้ข้อเสนอแนะ 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประเด็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
๒. แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
๓. รายงานการประเมินตนเองของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (บทสรุปผู้บริหาร) และให้ข้อเสนอแนะ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๓๐๓๒๖๒ การออกแบบวงจรดิจิตอล     

                         กองบริหารงานวจิยั… 
  



 -๑๓- 

   และวงจรตรรก ของนายบันเทิง  ยานะ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ นายบันเทิง  ยานะ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๐๓๒๖๒ การออกแบบวงจรดิจิตอลและ        
วงจรตรรก ได้จัดส่งผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องพบว่า 
ผลการเรียนดังกล่าวเกิดความผิดพลาด ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขผลการเรียน นั้น 
 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๓๐๓๒๖๒ การออกแบบวงจรดิจิตอล
และวงจรตรรก ของนายบันเทิง ยานะ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๓๐๓๒๖๒ การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 
ซึ่งมี นายบันเทิง  ยานะ เป็นอาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่สง่ผลการเรียนตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกและจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายและติดตามการด าเนินงานวิทยาลั ย           
การศึกษาต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ที่ประชุม       
มีมติให้ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
 
 
 
 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้า      
ด้วยตนเอง ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข  

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวล
ความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 

 

  ดังนั้น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขออนุมัตดิ าเนินการ ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 
แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ  

                          ๑.ประกาศ… 
  



 -๑๔- 

๒. ขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๔  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ การยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต  ระดับ
ปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 

๒. อนุมัต ิ
๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้า  
ด้วยตนเอง ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข และ 
๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๔  

  ๓.  มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ด าเนินการเพ่ือเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง ขออนุมัติจ าหน่ายหนังสือรายวิชาภาษาอังกฤษพัฒนา (๐๐๑๑๑๒) 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้จัดท าหนังสือหรือต ารา (Home – made textbook)   
และจัดจ าหน่ายในราคาย่อมเยา นั้น 
 

  บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ด าเนินการจัดท าหนังสือรายวิชาภาษาอังกฤษ
พัฒนา (๐๐๑๑๑๒) ด้านเนื้อหาและออกแบบปกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจัดจ าหน่ายหนังสือ (ในประเด็นที่ 
๑ และ ๒) และขอหารือ (ในประเด็นที่ ๓) ดังนี้ 

๑. จ าหน่ายหนังสือ ในราคาสุทธิเล่มละ ๕๐ บาท ที่คณะศิลปศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่การเงิน
ของคณะฯ เป็นผู้จัดท าบัญชีการซื้อ – ขาย จัดเก็บเงินให้เป็นระบบรวมถึงการเช็คยอด
หนังสือ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 

 
๒. อาจารย์ผู้สอนประชาสัมพันธ์ผู้เรียนให้รวบรวมการมาซื้อหนังสือเป็นหมู่เรียน (ลดการ

จ าหน่ายหนังสือเป็นรายบุคคล)  
๓. ด้านก าไรที่ได้รับจากการจ าหน่าย เล่มละ ๑๖ บาท แบ่งให้ผู้เขียน สาขาฯ และคณะฯ     

(ตามยอดก าไรที่ได้รับจากการจ าหน่ายหนังสือจริง)  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                               ๒. อาจารย์ผูส้อน… 
  



 -๑๕- 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการจ าหน่ายหนังสือรายวิชาภาษาอังกฤษพัฒนา (๐๐๑๑๑๒) ทั้งนี้ โดยให้จ าหน่าย     
ในราคาต้นทุนบวกก าไรไม่เกิน ๒๐ %  

๒. มอบกองคลัง จัดท าเป็นประกาศ แนวปฏิบัติการจัดท าและจ าหน่ายหนังสือ ต ารา หรือเอกสาร
ประกอบการสอนของมหาวิทยาลัย 
  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา             
         กับ กองบัญชาการต ารวจภูธร ภาค ๕ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายจัดการเรียนการสอนให้กับข้าราชการต ารวจชั้นประทวน       
ที่ยังไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงมอบให้คณะนิติศาสตร์จัดท าโครงการพิเศษ จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีให้กับข้าราชการดังกล่าว โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ นั้น 
 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา            
กับ กองบัญชาการต ารวจภูธร ภาค ๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ 
กองบัญชาการต ารวจภูธร ภาค ๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ประสานงานนิติการ ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ทั้งนี้ ไม่ควรระบุเฉพาะปริญญาตรี  

๓. มอบคณะนิติศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๓   
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕ (๓/๒๕๕๔) 
ในวันพุธที ่๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๔ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง การเสนอให้กรรมการสภาพนักงานเป็นกรรมการบริหาร
ของคณะด้วย โดยสภาพนักงานมีหน้าที่เพ่ือให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี เกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ   
ซึ่งกรรมการแต่ละท่านก็เป็นตัวแทนจากคณะต่างๆ ที่ทางคณะเลือกเข้ามา จึงขอเสนอให้กรรมการสภาพนักงาน     
เป็นกรรมการบริหารคณะด้วย เพ่ือจะได้รับฟังความคิดเห็นจากคณะ น ามาเสนอต่อสภาพนักงานเพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดี และน าข้อเสนอแนะต่างๆ แถลงต่อคณะได้ 
 
 
 

                          ประกอบกับขอ้บังคับ… 
  



 -๑๖- 

 

   ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๔ คณะกรรมการประจ าส่วนงานประกอบด้วย 
  ๔.๑ คณบดีเป็นประธานกรรมการ 
  ๔.๒ รองคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
  ๔.๓ คณะกรรมการซึ่งคัดจากคณาจารย์ประจ าในกรณีที่ส่วนงานนั้นมีคณาจารย์ประจ าส่วนงาน            
  ไม่เกิน ๓ คน นั้น 
 

 สภาพนักงานจึงขอเพิ่มเติมในข้อบังคับดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการสภาพนักงานที่เป็นอาจารย์
ประจ าส่วนงาน เป็นกรรมการประจ าส่วนงานด้วย จ านวน ๑ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๓   
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบสร้างสรรค์   
สรุปเรื่อง 
  ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็นเครือข่ายด าเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุน
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ จังหวัดพะเยา ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่          
๖ กันยายน  ๒๕๕๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา       
การวิจัยเชิงพ้ืนที่และตอบสนองโจทย์ความต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์    
ภายใต้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 

๕.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑.๑ สรุปจ านวนนักเรียนที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ

ปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๑,๔๓๔ คน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๓.๑.๒ รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๔)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 



 -๑๗- 

๕.๓.๑.๓ รายงานการประชุมนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต พบอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๓.๑.๔ รายงานผลการด าเนินการปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๓.๑.๕ ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดซื้อฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๓.๑.๖ รายงานจ านวนผู้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑      
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลคะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด ในการทดสอบ
การวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๕.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๒.๑ ก าหนดการ/กิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือจัดเตรียมแผนงานโครงการกว๊านพะเยาอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๓.๒.๒ การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา           

ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นัดพิเศษ ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จัดท าแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ
รายได้ประจ าปี ๒๕๕๕ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               

                               ๕.๓.๑.๕ ชี้แจง… 
  



 -๑๘- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


