
         รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๔ (๘/๒๕๕๔) 

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                        กรรมการ 
   (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔.   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 
  (นายเทอดศกัดิ์  โกไศยกานนท์)  
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๑๙. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์) แทน  

๒๐. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน   
๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงษ์  กรีฑาชาติ) แทน 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง) 
๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสุทธิผล) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
๒. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 

    ๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร…์ 
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๔. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๕. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
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. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา   หัวหน้างานรับเข้า 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
 

๑. คู่มือนิสิตส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
๒. การปฏิบัติภารกิจของอธิการบดี ตามนโยบาย “อธิการบดีและรองอธิการบดี พบบุคลากรประจ าคณะ/กอง   

/ศูนย์/หน่วย ของมหาวิทยาลัยพะเยา” ได้ด าเนินการเข้าเยี่ยมชมแล้วเสร็จจ านวน ๑๐ หน่วย 
๓. การปรับปรุงก่อสร้างถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการด าเนินการก่อสร้างบริเวณรอบอ่างเก็บน้ า    

และบริเวณด้านหลังอาคาร ๑๒ หลัง โดยจะขยายถนนให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม 
๔. การขึ้นเงินเดือนพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ๕ % อยู่ระหว่างการรอเงินงบประมาณ 
๕. การขอต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษของพนักงานสายบริการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการยกร่างระเบียบ 
๖. การรับทุนการศึกษากรณีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาขออนุญาตให้ผู้ขอรับทุนลาศึกษาต่อ ตามที่ขอไว้โดยใช้ทุนส่วนตัวก่อน จนกว่า    
ผู้ขอรับทุนจะมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาแสดงต่อมหาวิทยาลัย ภายในก าหนดระยะเวลาตามหลักสูตร
ที่ผู้รับทุนลาศึกษา  

๗. สรุปยอดการรับเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ านวนนิสิตทั้งหมด ประมาณ ๕,๕๐๐ บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

                             เร่ิมประชุม... 
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  ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

  ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑.๑ เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระเบียบหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง   
  หน่วยหอพักนิสิต งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ระเบียบหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง         
ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกนิสิต    
     เพื่อรับรางวัลนิสิตดีเด่น และนิสิตยอดเยี่ยม   
สรุปเรื่อง 

 กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางในการคัดเลือกนิสิต เพ่ือรับรางวัลนิสิตดีเด่น และนิสิตยอดเยี่ยม เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณา    
คัดเลือกนิสิตเพ่ือรับรางวัล และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่นิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง แจ้งปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

                  ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๑.๒… 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ ให้บุคลากรแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีม่วงในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์  
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดพ้ืนเมืองสีม่วง      
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือสวมใส่ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ นั้น 

 

บัดนี้ กองกิจการนิสิตได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  กองกิจการนิสิตขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานค่าไฟฟ้าและหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ งานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา กองอาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายให้รายงานข้อมูล       
ค่าไฟฟ้า และข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

กองอาคารสถานที่ จึงขอรายงานค่าไฟฟ้าและข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ดังนี้ 
๑. ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๔ เป็นจ านวนเงินทั้งหมด ๑,๖๒๗,๑๖๕.๙๓ บาท 
๒. กราฟแสดงค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนประจ าปี ๒๕๕๔  
๓. กราฟเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  
๔. กราฟเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง การน าเสนอผลงานของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
สรุปเรื่อง   
  ตามที่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๖ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการ
วิจัย  ในรายวิชา โครงการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ภายใต้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม       
ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓  
 

                        ฝ่ายเลขานุการ… 
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  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอแจ้งให้ทราบว่ามีผลงานวิจัยของนิสิตจ านวน ๒ เรื่อง ในรายวิชาดังกล่าว 
ได้รับคัดเลือกให้ไปน าเสนอผลงาน ในรูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่า ในการประชุม Asian Conference on Clinical 
Pharmacy ๒๐๑๑ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง การเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓)  
สรุปเรื่อง   
  ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน      
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ           
นั้น   

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร     
ดังกล่าวแล้ว เมือ่วันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๔ 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่อง  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ        
  ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน         
   และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง   
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งประเด็นข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย       
และสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่...) พ.ศ.....โดยมีข้อสังเกตว่าตามผลการส ารวจ 
เรื่อง องค์กรต่อต้านการทุจริตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเฉพาะค่านิยม     
ในส่วนของเยาวชนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยปรากฏว่าเยาวชนเห็นว่าการทุจริตคอรร์ัปชั่นเป็นเรื่อง   
ยอมรับได้และไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงหรือแปลกใหม่ในสังคม ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นว่าค่านิยมดังกล่าวไม่ถูกต้อง   
และควรที่จะมีการฝึกฝนอบรมและปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีด้วยการส่งเสริมให้ มีการปลูกฝังคุณธรรมและ   
จริยธรรม โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับของชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

                                   ยอมรับได้... 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่อง การจัดท าประมวลจริยธรรม และการขอเชื่อมโยงเว็บไซต์ (Web Link)  
สรุปเรื่อง   
  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าประมวลจริยธรรม     
และ/หรือน าข้อมูลประมวลจริยธรรมและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน
ขึ้นแสดงไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้วแจ้งที่อยู่  (URL) ของหน้าเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลดังกล่าว ให้ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม     

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและมอบให้กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลประมวลจริยธรรม ขึ้นแสดง          
บนเว็บไซต์และแจ้งที่อยู่ (URL) ของหน้าเว็บไซต์ให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ (๑/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๑๒ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษระดับมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
จัดท า (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน 
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘ (๒/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๒ เรื่อง การก าหนดคา่ธรรมเนียมหลกัสูตร 
ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการจดัท าหลักสูตร 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๔.๘ การจัดพิมพ์หนังสือที่ ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส       
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

  ๕.๑.๒ ขอปรึกษาหารือ เรื่อง การร่วมเสนอผลงานในการ
จัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ. ครั้งที่ ๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษา 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐ (๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๒ แบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับแก้ไข และเพิ่มเติม 
เกณฑ์การประเมินของ สมศ. รอบ ๓ 

  ๕.๑.๖ การเปิดสอนปริญญาโทส าหรับครูประจ าการ อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 
จัดท าหลักสูตรการเปิดสอนปรญิญาโทส าหรับครูประจ าการ 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑ (๕/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การ
ผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  
ผู้กู้ยืมกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายต่อเนื่อง 
 

อยู่ ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการ        
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์ 
การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตผู้กู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายต่อเนื่อง 
  

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒ (๖/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 



 -๙- 

  ๕.๑.๑ ขอหารือแนวทางปฏิบตัิเกีย่วกบัการเบิกจา่ยเงิน
ประกันอุบัตเิหต ุ

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลังในการติดต่อกับบริษัท 
ประกันชีวิต 

  ๕.๒.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  
การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๕.๒.๕ ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สอนภาคปฏิบัติ 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของงานนิติการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
อาจารย์พิเศษ สอนภาคปฏิบัติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

 ๕.๒.๘ ขอหารือระยะเวลาในการผ่อนผันช าระ
ค่าธรรมเนียมหอพัก 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
  ครั้งที่ ๑๓ (๗/๒๕๕๔) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓ (๗/๒๕๕๔)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ งที่                
๑๓ (๗/๒๕๕๔) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

- ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

                              ๕.๒.๕ ขออนมุัต…ิ 
 



 -๑๐- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง  แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒      
   ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และปริญญาตรี 
ควบปริญญาโท ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริการ
การศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอ น
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร      
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม          
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอน       
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียน     
การสอน ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ       
การบริหารการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง  แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  
        พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และปริญญาตรี 
ควบปริญญาโท ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบ     
กองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียน     
การสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

                         กองบริการการศึกษา… 
 



 -๑๑- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ       
การบริหารการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔    
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ และขั้นตอนการขอหนังสือ          
           รับรองชนิดต่างๆ ฉบับภาษาอังกฤษ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท าเอกสารประกอบการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ และการออกหนังสือรับรองชนิดต่างๆ ฉบับภาษาอังกฤษ นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอขั้นตอนการขออนุมัติ เดินทางไปราชการต่างประเทศ           
และข้ันตอนการออกหนังสือรับรองชนิดต่างๆ ฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบถึงขั้นตอน
และแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางชนิดราชการและการตรวจลงตรา 
๒. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองชนิดต่างๆ ฉบับภาษาอังกฤษ 
 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
อนุมัตดิังนี้ 

๑. ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางชนิดราชการและการตรวจลงตรา 
๒. ขัน้ตอนการขอหนังสือรับรองชนิดต่างๆ ฉบับภาษาอังกฤษ  

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตขิั้นตอนการขอหนังสือเดินทางชนิดราชการและการตรวจลงตรา  
๒. อนุมัตขิั้นตอนการขอหนังสือรับรองชนิดต่างๆ ฉบับภาษาอังกฤษ 
๓. มอบกองบริการการศึกษาน าขั้นตอนดังกล่าว ประชาสัมพันธ์บน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขอหารือกรณีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา 

                      กองบริการการศึกษา… 
       



 -๑๒- 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน                 
๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย นั้น 
 

  สาขาวิชาภาษาไทย จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาอาจารย์ที่มีเพียงจ านวนจ ากัด ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก เพ่ือรองรับการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา แต่เนื่องจากอาจารย์สาขาวิชา
ภาษาไทยส่วนใหญ่ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา มีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์      
ในประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการรับทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนรายวิชา     
ที่สาขาวิชาภาษาไทยรับผิดชอบ มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดังนั้น สาขาวิชาภาษาไทย จึงขอหารือในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น    
ซึ่งหากมหาวิทยาลัยจะปรับเกณฑ์คะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้ลดลง อาจท าให้อาจารย์สังกัด
สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาอ่ืนที่มิได้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษอังกฤษโดยตรงมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกมากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
ข้อหารือ กรณีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาตาม (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) คู่มือการด าเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่          
๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) คู่มือการด าเนินการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น       

   บัดนี้ กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) คู่มือการ
ด าเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการด าเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 

                                มติ ที่ประชมุ… 
 



 -๑๓- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการด าเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง   อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาให้กับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา                    
                             ในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร  
สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับประกาศจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มิใช่ส่วนราชการ     
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น  
 

 เนื่องจากมนีิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ส าเร็จการศึกษาในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์
จะขอเอกสารทางการศึกษา ดังนั้น กองบริการการศึกษาจึงขออนุมัติออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาให้กับนิสิตดังกล่าว 
ในนามมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ 
๒. ใบแปลใบปริญญาบัตร 
๓. ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ 
๔. ใบแสดงผลการเรียน 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา ให้กับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา    
ในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ 

๑. ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ 
๒. ใบแปลใบปริญญาบัตร 
๓. ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ 
๔. ใบแสดงผลการเรียน  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง ขอหารือแหล่งงบประมาณการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์          
               ระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
แผน ก ซึ่งด าเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ   
แผน ก ประจ าปี ๒๕๕๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๔ ราย ได้แก ่
 ๑. นายสาธิต   จีนะสอน รหัส ๕๐๘๓๐๐๕๘ 
 ๒. นางสาวเจนจิรา   หมื่นเร็ว รหัส ๕๑๘๓๐๐๓๓ 
 ๓. นางสาวนาวินี   ถูกอย่าง รหัส ๕๑๘๓๐๐๖๔ 
 ๔. นางสาวสิโรรัตน์   สุใจยา รหัส ๕๑๘๓๐๑๐๑ 

                      ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒… 
 



 -๑๔- 

 

 เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วิทยาลัยพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ไม่ได้ รับการจัดสรร   
งบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นจึงขอหารือการใช้แหล่งงบประมาณ      
ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๓ เรื่อง ขอหารือเรื่องการขอคืนสภาพการเป็นนิสิตและขอช าระเงินค่าลงทะเบียน 
สรุปเรื่อง 
 ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๘/๐๘๔๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
และขอช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เนื่องจากมีนิสิตลงทะเบียนล่าช้าและวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้ขออนุมัติ       
เป็นกรณีพิเศษให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมล่าช้าพร้อมค่าปรับเพ่ือขอคืนสภาพการเป็นนิสิต นั้น 
 

 กองคลัง จึงขอหารือเรื่องการขอคืนสภาพการเป็นนิสิตและขอช าระเงินค่าลงทะเบียน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติโดยอนุโลมให้นิสิตช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าคืนสภาพการเป็นนิสิตและค่าปรับ   
การลงทะเบียนล่าช้า โดยให้นิสิตน าเงินมาช าระที่กองคลัง 

๒. มอบให้กองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ         
ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงินและอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง            
และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยต่อไปจะไม่อนุมัติให้นิสิตที่ พ้นสภาพ     
การเป็นนิสิตขอคืนสภาพการเป็นนิสิต 

 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง  ขอส่งผลการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขผลการเรียน 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔.๑ เรื่อง กรณีการขอแก้ไขผลการเรียน ของนางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง ต าแหน่งอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ

                     ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๔… 
 



 -๑๕- 

รายวิชา ๒๓๐๒๐๘ Constitution of Courts of Justice and Justice and Judicial System พระธรรมนูญ         
ศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย จ านวน ๒(๒ - ๐) หน่วยกิต หมู่เรียน ๑๓๒ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ มีความ
ประสงค์ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน ของนายวสันต์  ยินดี รหัสนิสิต ๕๒๓๐๓๑๐๙ จากระดับขั้น D  เป็นระดับขั้น B นั้น 
 

 คณะนิติศาสตร์ จึงขอส่งรายงานการสอบข้อเท็จจริง กรณีนางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง ขออนุมัติ
แก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๒๓๐๒๐๘ Constitution of Courts of Justice and Justice and Judicial System        
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย จ านวน ๒(๒ - ๐) หน่วยกิต หมู่เรียน ๑๓๒ ประจ าภาคการศึกษาที่       
๒/๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง แก้ไขผลการเรียน รายวิชา  ๒๓๐๒๐๘ Constitution 
of Courts of Justice and Justice and Judicial System พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ  
ระบบศาลไทย ของนายวสันต์  ยินดี รหัสนิสิต ๕๒๓๐๓๑๐๙ จากระดับขั้น D  เป็นระดับขั้น B  

๒. มอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔.๒ เรื่อง กรณีการขอแก้ไขผลการเรียน ของนายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
๒๓๐๓๐๔ Succession Law (กฎหมายว่าด้วยมรดก) จ านวน ๓(๒ - ๒) หน่วยกิต หมู่เรียน ๑๓๒ ประจ า            
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน ของนายเจษฎา  ยาสมุทร รหัสนิสิต 
๕๑๒๙๖๒๑๑ จากระดับขั้น D+ เป็นระดับขั้น B นั้น 
 

 คณะนิติศาสตร์ จึงขอส่งรายงานการสอบข้อเท็จจริง กรณีนายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ ขออนุมัติแก้ไข            
ผลการเรียนรายวิชา ๒๓๐๓๐๔ Succession Law (กฎหมายว่าด้วยมรดก) จ านวน ๓(๒ - ๒) หน่วยกิต หมู่เรียน 
๑๓๒ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ แก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๒๓๐๓๐๔ Succession Law 
(กฎหมายว่าด้วยมรดก) ของนายเจษฎา  ยาสมุทร รหัสนิสิต ๕๑๒๙๖๒๑๑ จากระดับขั้น D+ 
เป็นระดับขั้น B 

๒. มอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 
 
 
 



 -๑๖- 

      
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง  ขอส่งผลการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการส่งผลการเรียนล่าช้า ของอาจารย์ชลฤทัย      
            แก้วรุ่งเรือง 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชา ๒๓๐๔๐๖ Law of Investment (กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน) จ านวน ๒(๒ - ๐) หน่วยกิต หมู่เรียน ๑๓๑ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ ไดส้่งผลการเรียนล่าช้า ในรายวิชาดังกล่าว นั้น 
 

 คณะนิติศาสตร์ จึงขอส่งรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีนางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง     
ส่งผลการเรียนล่าช้า ในรายวิชา ๒๓๐๔๐๖ Law of Investment (กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน) รายละเอียดปรากฏ   
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้จัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง ขอความเห็นการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ           
                    และมหาวิทยาลัยในก ากับ   
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันเสาร์ที่        
๒๓ เมษายน  ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขาธิการฯ ท าหนังสือ    
ถึง ก.พ.อ. เพ่ือเสนอขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ต ารา และงานวิจัย ในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการให้สอดคล้องกับธรรมชาติของศาสตร์ในแต่ละสาขา และให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้มของการผลิต
ผลงานเชิงสร้างสรรค์ของคณาจารย์ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอให้มหาวิทยาลัยพะเยา น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าว เพ่ือที่ทางฝ่ายเลขาธิการฯ จะได้รวบรวมสังเคราะห์         
และน าเสนอ กพอ. ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการน าเสนอข้อมูล                
การปรับเปลี่ยน เงื่อนไขการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง  แผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา     
             และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔      
เมื่ อวันที่  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                    
เพ่ือพิจารณาแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

              ระเบียบวาระที ่๕.๑.๕... 
 



 -๑๗- 

 

 กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คู่ขนาน ๒ ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ          
การประชุม 
 
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕                    
สรุปเรื่อง 
                 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔      
เมื่ อวันที่  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                    
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

                    กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรใหม่        
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙.๑ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔      
เมื่ อวันที่  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                    
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน

                            มติ ทีป่ระชุม... 
 



 -๑๘- 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ   
การประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนา           
                       หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
 กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต ขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ       
การประชุม   
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์      
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรม      
            ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต ขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙.๔ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับการจัดกิจกรรม        

รบัน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
สรุปเรื่อง 
 กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต ขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง            

           ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๙.๒… 
 



 -๑๙- 

แนวปฏิบัติส าหรับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ      
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับ
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บเงินสนับสนุนกิจกรรม    
          ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
สรุปเรื่อง 
  

 กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต ขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง              
การเรียกเก็บ  เงินสนับสนุนกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ      
การประชุม   
 
มติ กองกิจการนิสิตขอถอนวาระการประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มเอกสารส าคัญทางการศึกษาและเหรียญเรียนดี   
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มิใช่ส่วนราชการ      
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น  
 

 เพ่ือให้การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติใช้แบบฟอร์มเอกสารส าคัญทางการศึกษาและเหรียญ
เรียนดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม      
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ใช้แบบฟอร์มเอกสารส าคัญทางการศึกษาและเหรียญเรียนดี  
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุน 
          พัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา   
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 

                  ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๑๐... 
 



 -๒๐- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุน

พัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ       

  หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป   
  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
                 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก 
(ปร.ด.) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งยังไม่มีประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารองรับ 
 

 ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ       
การประชุม 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม)  
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ นั้น 

 

 วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ในแต่ละสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว อนึ่งวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย    
ในการจัดการเรียนการสอน แผน ข ปรากฏว่าในแต่ละสาขาวิชาจะต้องมีนิสิตจ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๕ คน จึงจะสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีสาขาวิชาที่มีจ านวนนิสิตต่ ากว่า ๑๕ คน จ านวน ๔ สาขาวิชา 
ได้แก ่

๑. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

                  ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๑๓… 
 



 -๒๑- 

๓. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๔. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (พะเยา) 
 

 ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย ที่ เกี่ยวข้องจัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย             
ในการจัดการเรียนการสอน เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่อง ขอหารือเรื่องตัวบ่งชี้ท่ีใช้หรือไม่ใช้ในการประกันคุณภาพภายในคณะ/วิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 ด้วย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าแบบส ารวจการประกันคุณภาพ
ภายในคณะ/วิทยาลัย เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในคณะ/วิทยาลัย     
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือเรื่องตัวบ่งชี้ที่ใช้หรือไม่ใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และส่งกลับไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันอังคารที่    
๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการส ารวจตัวบ่งชี้ที่ ใช้หรือไม่ใช้            
ในการประกันคุณภาพภายในคณะ/วิทยาลัย ส่งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันอังคารที่ 
๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เพ่ือจะได้หาข้อสรุปร่วมกันต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง  ขอหารือเรื่องอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
 ด้วย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนด      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ในตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน เพ่ือให้มีพันธกิจในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนระดับกลางระดับสูง พัฒนาองค์ความรู้ น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน        
รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพและสถาบัน ที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 
 
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือเรื่องอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พะเยาและบัณฑิต และขอให้ส่งกลับไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันอังคารที่      
๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาและบัณฑิต ส่งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันอังคารที่              

                         กองบริหารงานวจิยั... 
 



 -๒๒- 

๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เพ่ือจะได้หาข้อสรุปร่วมกันต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพ    
              การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับคณะ หรือเทียบเท่า ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
และการประเมินระดับมหาวิทยาลัยในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔  
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 ๒.  มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา     
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่อง ขอเสนอเปลี่ยนกลุ่มตามมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย จากกลุ่ม ค ๒ เป็น
กลุ่ม ข 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ๒ 
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ณ อาคารเวียงพะเยา คณะวิทยากรกลางจากส านักงานการอุดมศึกษา   
ได้ให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยพะเยาน่าจะอยู่ในกลุ่ม ข เนื่องจากกลุ่ม ข เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี        
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคล              
ในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ           
ระดับปริญญาโท  
 

ส่วนกลุ่ม ค เป็นสถาบันเฉพาะทาง ซึ่งสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพะทางหรือเฉพาะสาขา     
รวมทั้งสาขาวิชาเฉพาะทาง กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอเปลี่ยนกลุ่มตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย จากกลุ่ม ค ๒ เป็นกลุ่ม ข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ ในกลุ่มตามมาตรฐานอุดมศึกษา            
ของมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค ๒ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓                     ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๘… 

 



 -๒๓- 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มี การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ระดับคณะวิชาและเทียบเท่าระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม  
๒๕๕๔ และให้มีการประเมินระดับมหาวิทยาลัยในเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๔   
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑.  รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไทย ประธานกรรมการ 
๒.  รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย กรรมการ 
๓.  รศ.ดร.วัฒนา พัดเกต ุ กรรมการ 
๔.  รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ กรรมการ 
๕.  รศ.มาลินี ธนารุณ กรรมการ  
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
     

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๙ เรื่อง  ขอความเห็นชอบตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ก าหนดให้มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  
เพ่ือวัดความส าเร็จ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา รวมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์        
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เหมาะสมต่อไป 
 



 -๒๔- 

 
 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง ขอเสนอบริบทใหม่ของการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดพะเยา 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานด้านการวิจัย     
และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอบริบทใหม่ของการวิจัยและบริการ
วิชาการ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและเข้าใจบทบาทที่รับผิดชอบ และเป็นแนวทางในการด าเนินงานดังกล่าว  
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบมอบคณะ/วิทยาลัย น าบริบทใหม่ของการวิจัย              
และบริการวิชาการเพ่ือร่วมกันพัฒนาจังหวัดพะเยา เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๑ เรื่อง การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai journal Citation Index (TCI) Center ) ร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมวิชาการ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ ๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมวินเซอร์สวิท 
สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ นั้น 
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอส่งสรุปรายงานผลการประชุมเพ่ือสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ ๖ เพ่ือน ามาศึกษารวมถึงการท าความเข้าใจและขอความ
ร่วมมือการจัดท าวารสารของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีคุณภาพต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ        
การประชุม 
  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยพะเยา คณะละ    
๑ บทความ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานกับผู้ ที่ เกี่ยวข้อง         
เพ่ือจัดท าวารสารของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีคุณภาพต่อไป 

                   ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒๐... 
 



 -๒๕- 

  
ระเบียบวาระที่  ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบอ่ืน ๆ 
 
๕.๒.๑  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑ รายงานสถิติจ านวนนิสติรวมทุกคณะ แยกตามกลุ่ม และสถิตจิ านวนนิสิตแยกตามสถานะต่าง ๆ        
   ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 
 ๕.๒.๒.๒ สรุปยอดผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 
    การศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
     

๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งเรื่อง การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๓.๑  รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร ๒ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๓.๒  ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะและวิทยาลัย  ระหว่างเดือนมิถุนายน – 

กรกฎาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๓.๓  ข้อมูลพ้ืนฐานและแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุงใหม่ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๓.๔  การปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา         

(องค์กรมหาชน) สมศ. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๓.๕  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะจั ดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ         

ด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยการประกันคุณภาพ และ 
CHE QA Online ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร       
รัตนประสิทธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๓.๖  การจัดกิจกรรมองค์กรการเรียนรู้และการจัดการความรู้  ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์        
และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๔       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 

                      ๕.๒.๒ รองอธิการบด.ี.. 



 -๒๖- 

 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
                   (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
                                            แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


