
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) 
วันพุธที ่๒๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)   
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. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
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๑๔.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ดร.ธิดา  ไชยวังศรี) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย) แทน  
 
 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)    
๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร)  
๒๑. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นายศตฉัน  วรรณโวหาร) แทน   

๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ จงสิทธิผล กรรมการ  
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๕. ดร.ภาณุ  พรหมมาลี  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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๖. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๗. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๘. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๙. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๐. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๔. นายจักรพงค์  มาลีพัตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ก าหนดการโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว เรื่อง เส้นทางสู่รั้วอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม  

๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ICT ๑๒๔๗ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. แนะน า รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก รักษาการในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
๓. ก าหนดการโครงการ UP คัพ นัดเปิดสนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. ก าหนดการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาการศึกษาเพ่ือการมีงานท ารองรับประชาคมอาเซียน” 

โดยเรียนเชิญ ฯพณฯ วรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการสัมมนาฯ       
ระหว่างวันที ่๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

๕. การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษช่วยก ากับดูแลต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

                                 เร่ิมประชุม... 
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ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ 
ออกแบบบัตรพนักงานแบบคล้องคอเพื่อเสนอต่อโรงพิมพ์ 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔ (๑๘/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๕.๒.๘ ขออนุมัติยกเลิกและจัดท าประกาศ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
ในการเสนองานนิติการด าเนินการเสนออธิการบดีลงนาม 
 
 
 
 

  ๕.๒.๑๐ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ กองบัญชาการ
ต ารวจภูธร ภาค ๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ในการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและประสานงานใน 
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและจะรายงานผลการด าเนินการต่อไป 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๕ (๑๙/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
        ๕.๑.๑ ขอรายงานสรุปผล QA2KM (IQA) การจัดการ

ความรู้เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ สกอ. (IQA) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพร้อมก าหนดการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
(นัดพิเศษ) 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคณุภาพการศกึษาในการเวียนแจ้งใหค้ณะ/วิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

         ๕.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรือ่ง หลักเกณฑ์
การให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยสอน (TA) ที่เป็น
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ร่าง) สัญญารับทุนการศึกษา
ส าหรับผู้ช่วยสอน (TA) ที่เป็นนิสิตระดับ

อยู่ระหว่างการด าเนินการของงานนิติการในการจัดท าประกาศ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาส าหรับ 
ผู้ช่วยสอน (TA) ที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง สัญญารับทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยสอน(TA) ที่เป็นนิสิต 

                     ๕.๒.๑๐ (ร่าง)บันทึก... 
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บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาเสนออธิการบดีลงนาม 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
        ๔.๑.๑ ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้ากรณี  

นายยงยศ  กลั่นกลิ่นหอม อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๑๔๒๕๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ และรายวิชา 
๒๑๔๓๓๒ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการ 
และสารสนเทศศาสตร์ในการจัดท าหนังสือตักเตือน  
นายยงยศ  กลั่นกลิ่นหอม 

        ๔.๑.๒ ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี  
นางสาวขวัญนภา  สุขคร อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๑๓๔๔๕ การวิจัยธุรกิจ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการ 
และสารสนเทศศาสตร์ในการจัดท าหนังสือตักเตือน  
นางสาวขวัญนภา  สุขคร 

        ๔.๑.๓ ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี  
นายนิพิฐ  วงศ์ปญัญา อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๑๔๓๔๑ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการ 
และสารสนเทศศาสตร์ในการจัดท าหนังสือตักเตือน  
นายนิพิฐ  วงศ์ปญัญา 

        ๔.๒.๑ ขออนุมัตแิก้ไขผลการเรยีน กรณี  
ว่าที่ร้อยตรณีฐไนย เกษแก้ว อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๑๖๓๗๑ การผลิตสื่อผสม 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการ 
และสารสนเทศศาสตร์ในการจัดท าหนังสือตักเตือน  
ว่าที่ร้อยตรณีฐไนย เกษแก้ว 
 
 

        ๔.๒.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี  
นายปิยะพงษ ์ สุปัญโญ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๑๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการ 
และสารสนเทศศาสตร์ในการจัดท าหนังสือตักเตือน  
นายปิยะพงษ ์ สุปัญโญ 
 
 
 

       ๔.๒.๓ ขออนุมัตแิก้ไขผลการเรยีน กรณี  
นางจารุวรรณ  โปษยานนท ์อาจารยป์ระจ ารายวิชา 
๐๐๑๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รายวิชา ๒๒๔๒๒๒ แหล่งทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการ 
และสารสนเทศศาสตร์ในการจัดท าหนังสือตักเตือน 
นางจารุวรรณ  โปษยานนท ์

      ๔.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการเสนออธิการบดีลงนาม 

                  ๕.๒.๒ ขออนุมัติแก้ไข... 
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       ๔.๗ ขออนุมัติยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียน 

 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ในการประชุมหารือเรื่องให้นิสิต ช้ันปีท่ี ๔ 
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ จ านวน ๒ คน ได้แก่  
นายศานิต  ขันใจ รหัสนสิิต ๕๑๒๙๕๙๖๒ และนายกิตติพันธ์  เก่งทอง 
รหัสนิสิต ๕๑๓๐๒๙๘๑ เป็นผู้ช่วยสอน ในรายวิชาวาดเส้น 
(Drawing) โดยมอบคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร์
ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนให้กับนิสิต ทั้ง ๒ คน 
 

   ๔.๙ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนิสิต 
และหลักสูตรระยะสั้น ๓ – ๖ สัปดาห์ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการแจ้งคณะพิจารณา (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ 
การแลกเปลี่ยนนิสิตและหลักสูตรระยะสั้น ๓ - ๖ สัปดาห์ 

     ๕.๑.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคุ้มครอง 
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้าน
การบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข 
ด้านการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือ       
ฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกลางในการรวบรวมข้อมูล 
จากทุกคณะ 

      ๕.๑.๔ ขออนุมัติส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี  
นายนิพิฐ  วงศป์ัญญา อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๑๔๒๘๑ คณิตเศรษฐศาสตร์ และรายวิชา 
๒๑๔๑๑๐ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการ 
และสารสนเทศศาสตร์จัดท าหนังสือตักเตือน 
นายนิพิฐ วงศ์ปัญญา 

       ๕.๑.๒๑ โครงการแนวปฏิบัติดีเด่น (Best Practice)  
ในการพัฒนาความเป็นนานาชาติฯ เข้าประกวด
ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษาแจ้งคณะ
พิจารณาโครงการแนวปฏิบัติดีเด่น (Best Practice) ในการพัฒนา
ความเป็นนานาชาติฯ เข้าประกวดประจ าปี ๒๕๕๕ 
 
 

        ๕.๑.๒๓ การจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา 
: ระยะที่ ๑ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาในการจัดท าหนังสือขอชะลอ เรื่องการจัดอันดับ
คุณภาพมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา: ระยะที่ ๑  
 
 

        ๕.๑.๒๔      รายงานผลการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อประเมินความ
รุนแรงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการด าเนินการ
จัดท าประกาศต่อไป 
 
 

                   ๕.๑.๒๓ การจัดล าดับ... 
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        ๕.๑.๒๘ ความคบืหน้าทุนส่งเสรมิการวิจัยในอดุมศึกษา 
และพัฒนามหาวิทยาลยัแห่งชาติ (สกอ.) 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของกองบริหารงานวิจยั 
และประกันคณุภาพการศกึษาในการพิจารณาคดัเลือกโครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 
เพื่อเสนอส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาต ิ
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
  ครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕) เม่ือวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕)      
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 
๒๖ (๒๐/๒๕๕๔) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 
      

 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์   

                          ระเบยีบวาระที่ ๔... 
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  มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ซึ่งเป็นองค์กรรวม       
ของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๕ แห่งทั่วประเทศ ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะต่อการบริหารสถาบันการศึกษาทุกระดับ ซึ่งที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เป็นเครือข่ายได้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงาน      
ของที่ประชุม ปอมท. มาโดยตลอด 

  ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จึงขอรับการสนับสนุน     
ด้านการเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของที่ประชุม ปอมท. จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
ส าหรับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรอบระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การสนับสนุนด้านการเงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” แก่ชาวต่างชาติ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาจีน มีความประสงค์จะจัดอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตร “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัตจิัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว และขออนุมัติเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมท่านละ ๑๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 

๑. อนุมัติการจัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” แก่ชาวต่างชาติ 
๒. อนุมตัิเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตกิารจัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” แก่ชาวต่างชาติ 
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๒. อนุมัตกิารเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านละ ๑๘,๐๐๐ บาท โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ 
จัดท ารายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามระเบียบของการจัดโครงการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ นั้น 
 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
บุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร            

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ และคณบดี
ทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จัดสวัสดิการ 
“โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกคุรุสภา” เพ่ือเป็นหลักประกัน
ความมั่นคงให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว นั้น 
 

  ส านักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและสมาชิกคุรุสภา หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ส านักงาน สกสค. จังหวัด
พะเยา โทร.๐๕๔ – ๔๘๐๘๙๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติในหลักการโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๒. มอบคณะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้งบประมาณของคณะ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารระดับกอง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                         ระเบียบวาระที่ ๕… 
  



 -๑๐- 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔) เมื่อวันที่     
๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่      
ของผู้บริหารระดับกอง พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
 
 
 

 
 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอก าหนดการประเมินและคณะกรรมการ

ประเมิน ดังนี้ 
๑. ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับกอง ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
๒. คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 

๒.๑  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ 
๒.๒ รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ กรรมการ 
๒.๓ รองศาสตราจารย์ รัตนา อัตตปัญโญ กรรมการ 
๒.๔ ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ ์ กรรมการ 
๒.๕ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ กรรมการ 
๒.๖ นางสาวรัตนา จุมปา เลขานุการ 
๒.๗ นางสาวสุทธินี ศักดิ์สูง ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๘ นางสาววิจิตรา แก้วปุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๙ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ นวลสนิท ผู้ช่วยเลขานุการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบก าหนดการประเมินและคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

๑. ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับกอง ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
๒. คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 

๒.๑  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ 
๒.๒ รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ กรรมการ 
๒.๓ รองศาสตราจารย์ รัตนา อัตตปัญโญ กรรมการ 
๒.๔ ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ ์ กรรมการ 
๒.๕ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ กรรมการ 
๒.๖ นางสาวรัตนา จุมปา เลขานุการ 
๒.๗ นางสาวสุทธินี ศักดิ์สูง ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๘ นางสาววิจิตรา แก้วปุก ผู้ช่วยเลขานุการ 

                          กองบริหารงานวิจยั… 
  



 -๑๑- 

๒.๙ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ นวลสนิท ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามค าสั่ง/บันทึก ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๐/๑๐๕๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๔ ได้อนุมัติให้นางมธุรดา  
เจริญทวีทรัพย์ ราธน์ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Intellectbase International 
Conference ๗ ณ Las Vegas รัฐ Nevada) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๔ ในหัวข้อ 
Communication among Bangkok Families : A Mixed Methods Study 
 

  โดยออกเดินทางจากหอพัก ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. และ
กลับถึงบ้านพัก ประเทศไทยวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐ น. รวมเวลาไปปฏิบัติงาน ครั้งนี้ ๔ วัน ดังนั้น    
นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์ ราธน์ จึงขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
จ านวน ๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเฉพาะราย นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์ ราธน์ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
เพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง จ านวน ๙,๐๐๐ บาท 

๒. กรณีการขออนุมัติเดินทางของบุคลากรไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ต่อไปต้องได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศและมหาวิทยาลัยจะอนุมัติกรณีเดินทางไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการเท่านั้น 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง  ขออนุมัติงดการเรียนการสอนเพื่อรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา     
  สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมชมการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER     
  ONE ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้จังหวัดพะเยาทราบว่า ทูลกระหม่อมหญิง          
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ได้ประทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมชมการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น                
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
 

  เพ่ือให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ กองกิจการนิสิต จึงขอ
อนุมัติงดการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิตได้เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ
เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

                              มติ ที่ประชุม… 
  



 -๑๒- 

ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิตได้เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่   
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
  คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่      
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

                                มติ ทีประชมุ… 
  



 -๑๓- 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๓ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร  
  ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง โครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๗ (๑๑/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  
๒๕๕๔ ได้มีมติอนุมัติในหลักการการจัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการแสดงผลงานในระดับปริญญาตรีและส่งเสริมสนับสนุนในนิสิตระดับปริญญาตรี
มีศักยภาพในการท าวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ นั้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือการด าเนินโครงการ 
“นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑” รายละเอียดโครงการฯ เกณฑ์การรับสมัคร การพิจารณา และก าหนด รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ 
๒. ก าหนดประชุมหารือโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.           

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ   

                           กองบริหารงานวจิัย… 
  



 -๑๔- 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๔       
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ อาจารย์ผู้สอน     
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง จ านวน ๕ วิชา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
กรณี นายธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ อาจารย์ผู้สอน ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติส่งผลการเรียนล่าช้า 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง จ านวน ๕ วิชา ดังนี้ 

๑. ๓๐๔๕๐๑ Applied Mathematics for Engineers 
๒. ๓๐๔๕๐๓ Research Methodology in Science and Technology 
๓. ๓๐๔๕๒๘ Construction Cost Economics and Finance 
๔. ๓๐๔๕๓๒ Water Resources Development and Management 
๕. ๓๐๔๕๙๘ Independent Study  

 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้พิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
เห็นว่าเป็นความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ แต่เนื่องด้วยเป็นความ
ผิดพลาดของระบบ Internet ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับความบกพร่องของผู้สอน คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นให้ว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยวาจา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ อาจารย์ผู้สอน ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลการเรียนล่าช้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารงานก่อสร้าง จ านวน ๕ วชิา ดังนี้  
๑.) ๓๐๔๕๐๑ Applied Mathematics for Engineers 

                                  มติ ที่ประชุม… 
  



 -๑๕- 

๒.) ๓๐๔๕๐๓ Research Methodology in Science and Technology 
๓.) ๓๐๔๕๒๘ Construction Cost Economics and Finance 
๔.) ๓๐๔๕๓๒ Water Resources Development and Management 
๕.) ๓๐๔๕๙๘ Independent Study  

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา นายธีระพจน์  ศุภวิริยะกิจ ต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑  สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ     
    สิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร      
   ประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๑.๒ ปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ    
    ปฏิทินก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาระเบียบวาระการการประชุม  
   สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ     
   ประชุม 
 ๕.๒.๑.๓ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร    
   ประกอบการประชุม  
 

๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ            

แนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวม ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๒.๒ รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๕      
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๓.๑  การใช้ KM ออกแบบการประชุมวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างเกณฑ์และการน า   

ประสบการณ์จากผลการด าเนินงาน “หนึ่งคณะ หนึ่ง Success Model” ของการไปท างานพัฒนา 
“หนึ่งคณะ หนึ่งอ าเภอ” เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๕ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๓.๒ ข้อคิดเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการแบบเดิม 
และมีการปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีอิสระที่จะด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของสังคมมากขึ้น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
 



 -๑๖- 

 
 
๕.๒.๔ คณบดีคณะนิติศาสตร์แจ้งเรื่องนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศทั่วประเทศ 
  ตอบปัญหากฎหมาย ณ เนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพฯ” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

๕.๒.๕ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งก าหนดการสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาการศึกษา                   
เพ่ือการมีงานท ารองรับประชาคมอาเซียน” และประชุมเตรียมการจัดท าหลักสูตรมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ 
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ๕.๒.๔ คณบดีคณะนิติศาสตร์… 
  



 -๑๗- 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


