
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๒๕ (๑๙/๒๕๕๔) 

วันจันทร์ที ่๒๑ 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 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายพรเทพ  โรจนวสุ) 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 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย) แทน  
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (นายเฉลิมชนม์  จิตต์จินดา) แทน  
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน    
๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ ์ กรีธาชาติ) แทน 
๒๑. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล)   

๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
 
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 

  ๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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๖. ดร.ภาณุ  พรหมมาลี  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๗. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๘. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
 
 
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 ใช้จ่ายงบประมาณ

อย่างประหยัด โดยพิจารณาด าเนินการโครงการต่างๆ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
๒. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดท าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจ านวนเงิน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. ขอความร่วมมือทุกคณะช่วยดูแลเรื่องความสะอาดภายในคณะ และภายในมหาวิทยาลัย หากพบบริเวณใด

ไม่สะอาดขอให้แจ้งกองอาคารสถานที่ด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง   ขออนุมัติปรับปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต    
   มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ได้รับนโยบายให้มีการปรับปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข้อ ๑.๓ สมัครด้วยตนเอง จากก าหนดการเดิม       
วันที่ ๑๓ – ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๔ เป็น วันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ   
การประชุม 
 

                                เร่ิมประชุม... 
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   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง  กิจกรรมโครงการวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง งานประชุมและพิธีการ ได้จัดท าตารางการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันส าคัญประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ (เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดพะเยา) และตารางเข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันส าคัญประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ (ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา) โดยเรียงล าดับตามวันส าคัญและก าหนดรายชื่อหน่วยงาน ภายใน
เข้าร่วมพร้อมผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    
   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการสอบราคาบัตรพนักงานแบบคล้องคอ 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๓ รายงานผลการสอบถามความต้องการเตรียม 

ความพร้อมก่อนสอบของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการสรุปผล
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบของนิสิต
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

                ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๓... 
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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 ๒๓ (๑๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๕.๑.๓ การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาในการจัดวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นัดพิเศษ ในวัน ๑๖ – ๑๗ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

   ๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อรับ
นิสิตฝึกสอน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ประสานกับ
กองบริการการศึกษาในการด าเนินการลงนามบันทึกความ
ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อรับนิสิตฝึกสอน 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
   ครั้งที่ ๒๔ (๑๘/๒๕๕๔) เม่ือวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๔ (๑๘/๒๕๕๔) 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

                         ๕.๑.๕ การลงนาม... 
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  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๔           
(๑๘/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไข หน้าที่ ๘ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒.๒ ย่อหน้าที่ ๒ และระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒.๓ ย่อหน้าที่ ๒ จาก คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็น คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี              
  นางสาวพองาม  เหลี่ยมศิริวัฒนา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวพองาม  เหลี่ยมศิริวัฒนา
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่          
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการส่งรายงานผลการเรียนล่าช้ากว่าก าหนดจ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 

๑. วิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น (๘๓๓๒๐๐) จ านวนผู้เรียน ๙๗ คน 
๒. วิชาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (๘๓๓๔๑๓) จ านวนผู้เรียน ๗๐ คน 
๓. วิชากลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง (๘๓๓๓๑๕) จ านวนผู้เรียน ๘๐ คน 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
กรณี นางสาวพองาม  เหลี่ยมศิริวัฒนา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวพองาม  เหลี่ยมศิริวัฒนา อาจารย์
ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ต่อไป  

                 ข้อมูลประกอบการพจิารณา… 
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นางสาวพองาม  เหลี ่ยมศิริวัฒนา อาจารย์ผู ้สอนประจ าสาขาวิชารั ฐศาสตร์ 
ส่งผลการเรียนล่าช้ากว่าก าหนด จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 
๑.๑ วิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น (๘๓๓๒๐๐) จ านวนผู้เรียน ๙๗ คน 
๑.๒ วิชาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (๘๓๓๔๑๓) จ านวนผู้เรียน ๗๐ คน 
๑.๓ วิชากลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง (๘๓๓๓๑๕) จ านวนผู้เรียน ๘๐ คน 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ภาคทัณฑ์ นางสาวพองาม  เหลี่ยมศิริวัฒนา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๕๔  

                                                                                                                                                                                   
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง   ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนและรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี                         
  นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารยป์ระจ ารายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ 
ทักษะภาษาไทย หมู่เรียน ๑๓๕ ของนิสิตจ านวน ๓ รายดังนี้ 

๑. นางสาวจิราพร  สุวรรณ์ รหัสนิสิต ๕๔๐๘๐๙๓๙ 
๒. นางสาวปุณยนุช  ไชยรักษ์ รหัสนิสิต ๕๔๐๘๓๑๔๕ 
๓. นางสาวสุรีรัตน์  ซื่อจริง รหัสนิสิต ๕๔๐๘๕๗๖๕ 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว กรณี
นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด     

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 
ต่อไป 

                ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา… 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย แก้ไขผลการเรียน 
รายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย หมู่เรียน ๑๓๕ ของนิสิตจ านวน ๓ รายดังนี้ 
๑.๑ นางสาวจิราพร  สุวรรณ์ รหัสนิสิต  ๕๔๐๘๐๙๓๙ 
๑.๒ นางสาวปุณยนุช  ไชยรักษ์  รหัสนิสิต  ๕๔๐๘๓๑๔๕ 
๑.๓ นางสาวสุรีรัตน์  ซื่อจริง รหัสนิสิต  ๕๔๐๘๕๗๖๕ 

๒.   มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ ตามประกาศ                  
     มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือ             
     ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณ ีนายวัลลพ  อยู่ด ี   
  อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๐๕๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายวัลลพ  อยู่ดี    
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชา ๒๐๕๔๓๖
ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ หมู่เรียน ๑๓๕ ของนางสาวอมรรัตน์  เปล่งใส รหัสนิสิต ๕๒๒๓๗๖๒๖ นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว      
กรณี นายวัลลพ  อยู่ดี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ      
การประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด    

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นายวัลลพ  อยู่ดีอาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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๑. อนุมัติให้นายวัลลพ  อยู่ดี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไขผลการเรียน 
รายวิชา ๒๐๕๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ หมู่เรียน ๑๓๕ ของนางสาวอมรรัตน์  เปล่งใส 
รหัสนิสิต ๕๒๒๓๗๖๒๖   

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ นายวัลลพ  อยู่ดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่องก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา        
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี                           
  Mr. Christopher David Beard อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๐๕๓๗๓      
  ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี Mr. Christopher David Beard
ต าแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไข
ผลการเรียนในรายวิชา ๒๐๕๓๗๓ ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว หมู่เรียน ๑๓๓ ของนางสาวนภารัตน์  จ้อยนุแสง
รหัสนิสิต ๕๑๕๙๖๑๓๗ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว      
กรณ ีMr. Christopher David Beard รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด    

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี Mr. Christopher David Beard อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ Mr. Christopher David Beard อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
แก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๒๐๕๓๗๓ ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว หมู่เรียน ๑๓๓       
ของ นางสาวนภารัตน์  จ้อยนุแสง รหัสนิสิต ๕๑๕๙๖๑๓๗  

                    ๒. มอบคณะศิลปศาสตร์… 
  



 -๑๐- 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ Mr. Christopher David Beard ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไข
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที ่๔.๒.๔ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นายประลองยุทธ      
  ศรีปาลวิทย ์อาจารยป์ระจ ารายวิชา ๒๕๘๑๐๑ ชีววิทยาเบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชา ๒๕๘๑๐๑
ชีววิทยาเบื้องต้น หมู่เรียน ๑๓๓ ของนิสิตจ านวน ๑๘ ราย นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว    
กรณี นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ      
การประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด    

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาชีววิทยา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตใิห้นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา แก้ไขผลการเรียน 
รายวิชา ๒๕๘๑๐๑ ชีววิทยาเบื้องต้น หมู่เรียน ๑๓๓ ของนิสิต จ านวน ๑๘ ราย          

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไข
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๕ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณ ีนายประลองยุทธ     
  ศรีปาลวิทย์ อาจารยป์ระจ ารายวิชา ๒๕๑๑๐๐ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 

                           คณะวิทยาศาสตร์… 
  



 -๑๑- 

  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชา ๒๕๑๑๐๐
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ หมู่เรียน ๑๓๑ ของนางสาวประภัสสร  บุญเติม รหัสนิสิต ๕๔๐๘๒๘๖๓ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว     
กรณี นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ          
การประชุม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด    

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ผู้สอน    
ประจ าสาขาวิชาชีววิทยา ต่อไป 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตใิห้นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา แก้ไขผลการเรียน 
รายวิชา ๒๕๑๑๐๐ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ หมู่เรียน ๑๓๑ ของนางสาวประภัสสร  บุญเติม รหัสนิสิต 
๕๔๐๘๒๘๖๓ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไข
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๖ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวณัชชา     
  อินทร์จันทร์ อาจารยป์ระจ ารายวิชา ๒๕๖๑๐๑ หลักเคมี 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวณัชชา  อินทร์จันทร์
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชา ๒๕๖๑๐๑ หลักเคมี 
หมู่เรียน ๑๓๓ ของนายพชรพล  พรรษาวนัส รหัสนิสิต ๕๔๐๒๑๒๖๐ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว    
กรณี นางสาวณัชชา  อินทร์จันทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเคมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ      
การประชุม 
 

                                  มติ ที่ประชุม… 
  



 -๑๒- 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด    

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวณัชชา  อินทร์จันทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาเคมี ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นางสาวณัชชา  อินทร์จันทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเคมี แก้ไขผลการเรียน 
รายวิชา ๒๕๖๑๐๑ หลักเคมี หมู่ เรียน ๑๓๓ ของนายพชรพล  พรรษาวนัส รหัสนิสิต 
๕๔๐๒๑๒๖๐    

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ นางสาวณัชชา  อินทร์จันทร์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไข
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๗  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกัญญาภัค      
   เลี่ยมอยู่ ประจ าอาจารยร์ายวิชา ๒๕๒๑๑๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกัญญาภัค  เลี่ยมอยู่
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชา ๒๕๒๑๑๑
คณิตศาสตร์เบื้องต้น หมู่เรียน ๑๓๓ ของนายชัยยา  อายุยืน รหัสนิสิต ๕๔๐๑๐๓๐๓ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว     
กรณี นางสาวกัญญาภัค  เลี่ยมอยู่ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ         
การประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                        ระเบียบวาระที ่๔.๒.๗… 
  



 -๑๓- 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด     
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกัญญาภัค  เลี่ยมอยู่ อาจารย์ผู ้สอน
ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตใิห้นางสาวกัญญาภัค  เลี่ยมอยู่ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ แก้ไขผลการเรียน 
รายวิชา ๒๕๒๑๑๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น หมู่เรียน ๑๓๓ ของนายชัยยา  อายุยืน รหัสนิสิต 
๕๔๐๑๐๓๐๓ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ นางสาวกัญญาภัค  เลี่ยมอยู่ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไข
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๘  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกัญญาภัค      
  เลี่ยมอยู่ อาจารยป์ระจ ารายวิชา ๒๕๒๑๑๒ แคลคูลัส 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกัญญาภัค  เลี่ยมอยู่
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชา 
๒๕๒๑๑๒ แคลคูลัส หมู่เรียน ๑๓๑ ของนางสาวนิติกานต์  โม่งปราณีต รหัสนิสิต ๕๓๓๓๐๖๙๒ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว     
กรณี นางสาวกัญญาภัค  เลี่ยมอยู่ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ         
การประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด    

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

                ข้อมูลประกอบการพิจารณา… 
  



 -๑๔- 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกัญญาภัค  เลี่ยมอยู่ อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตใิห้นางสาวกัญญาภัค  เลี่ยมอยู่ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ แก้ไขผลการเรียน 
รายวิชา ๒๕๒๑๑๒ แคลคูลัส หมู่เรียน ๑๓๑ ของนางสาวนิติกานต์  โม่งปราณีต รหัสนิสิต 
๕๓๓๓๐๖๙๒ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ นางสาวกัญญาภัค  เลี่ยมอยู่ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไข
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๙  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นายกฤษดา  ตามประดิษฐ์    
  อาจารยป์ระจ ารายวิชา ๐๐๑๑๕๒ การบริหารกาย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายกฤษดา  ตามประดิษฐ์
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน
ในรายวิชา ๐๐๑๑๕๒ การบริหารกาย หมู่เรียน ๑๓๒ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวสุกัญญา  โคตรนุกุล   รหัสนิสิต ๕๔๑๑๔๔๒๑ 
๒. นางสาวสุกัญญา  เจริญสมัย   รหัสนิสิต ๕๔๑๑๔๔๓๒ 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว      
กรณี นายกฤษดา  ตามประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รายละเอียดปรากฏ     
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด     

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี นายกฤษดา  ตามประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

                               มต ิที่ประชุม … 

  



 -๑๕- 

๑. อนุมัติให้นายกฤษดา  ตามประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา แก้ไขผลการเรียน รายวิชารายวิชา ๐๐๑๑๕๒ การบริหารกาย หมู่เรียน ๑๓๒ ของนิสิต
จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวสุกัญญา  โคตรนุกุล   รหัสนิสิต ๕๔๑๑๔๔๒๑ 
๑.๒ นางสาวสุกัญญา  เจริญสมัย   รหัสนิสิต ๕๔๑๑๔๔๓๒   

  ๒.  มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ นายกฤษดา  ตามประดิษฐ์ ตามประกาศ    
   มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือ         
   ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับ                    
  ครูประจ าการ (แผน ข) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตร              
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ แล้ว และมีความประสงค์จะจัดการเรียน     
การสอนหลักสูตรดังกล่าว ส าหรับครูประจ าการ (แผน ข) โดยเริ่มในภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับ      
ครูประจ าการ (แผน ข) ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาภาษาไทย  
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตส าหรับครูประจ าการ (แผน ข) ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาภาษาไทย  
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับครูประจ าการ 
(แผน ข) ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชาภาษาไทย 
๑.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  ๒.  มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  



 -๑๖- 

 
 
   
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  ขอรายงานสรุปผล QA2KM (IQA) การจัดการความรู้เพื่อน าผลการประเมิน     
         คุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ สกอ. (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓           
         มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมก าหนดการประชุมคณะกรรมการ    
         บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (นัดพิเศษ) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุม QA2KM (IQA) เมื่อวันที่       
๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ สกอ. (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปแล้ว 
นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานสรุปผล QA2KM (IQA) การจัดการ
ความรู้ เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ สกอ. (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ มาใช้    
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมก าหนดการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (นัดพิเศษ) 
ครั้งต่อไปเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ สมศ. (EQA) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานสรุปผล QA2KM (IQA) การจัดการความรู้เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ สกอ. (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

๒. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (นัดพิเศษ) ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม  
๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทาน    
  ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 

                            ระเบยีบวาระที่ ๕… 
  



 -๑๗- 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๔ (๑๘/๒๕๕๔) มีมติมอบให้    
กองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทาน    
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

   กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองกิจการนิสิตน าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย

ของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๔ (๑๘/๒๕๕๔) มีมติมอบให้      
ให้กองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย   
ของนิสิต (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น  
 

   กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา   
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
ของนิสิต (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. มอบกองกิจการนิสิตปรับแก้ไข หน้าที่ ๒ จากข้อ ๔ เป็นข้อ ๕ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาส าหรับ    

                             มติ ที่ประชุม… 
  



 -๑๘- 

   ผู้ช่วยสอน (TA) ที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔   
   และ (ร่าง) สัญญารับทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยสอน (TA) ที่เป็นนิสิตระดับ     
   บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้  

๑. หลักเกณฑ์ การให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยสอน (TA) ที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔       

๒. (ร่าง) สัญญารับทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยสอน (TA) ที่ เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาส าหรับ   

ผู้ช่วยสอน (TA) ที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. เห็นชอบ (ร่าง) สัญญารับทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยสอน (TA) ที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. มอบงานนิติการจัดท าประกาศดังกล่าวต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง   (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง           
   พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔       
เมื่อวันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป นั้น 
 
   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒.๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

                     ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๒.… 
    



 -๑๙- 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔       
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป นั้น 

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

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

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒.๓ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด    
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔       
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ     
โภชนบ าบัด หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป นั้น  
 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ
และโภชนบ าบัด หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร          
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔       
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา    
ต่อไป นั้น 

                                      มติ ทีป่ระชุม... 
  



 -๒๐- 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ           
การประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง   การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สรุปเรื่อง 

  สืบเนื่องจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดี         

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ประชุมได้

พิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด – ปิด     

ภาคเรียนให้ตรงกับสากล และมีมติให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ประชุมหารือกันภายในเป็นวาระ             

เชิงนโยบาย ประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด – ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ฝ่ายเลขาธิการฯ จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาด าเนินการรวบรวมความ
คิดเห็นจากการประชุมหารือภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันในประเด็นดังกล่าว เพ่ือน าเสนอ ทปอ. พิจารณาในที่  
ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้ส่งข้อมูล
ดังกล่าวมายังฝ่ายเลขาธิการฯ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวคิดการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด - ปิด ภาคเรียน            
ให้เป็นสากลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

 

ปีการศึกษา วันเปิดภาคเรียน วันปิดภาคเรียน หมายเหตุ 

2555 15 มถิุนายน        15 ตุลาคม ปีแรกเป็นการปรับให้

สถาบันการศึกษา 

ทุกระดับในประเทศ  

เปิด-ปิดพร้อมกัน 

2556  15 กรกฎาคม     15 พฤศจกิายน 

2557 15 สิงหาคม 15 ธันวาคม 

2558 15 กันยายน 15 มกราคม 

                                      มติ ทีป่ระชุม… 
  



 -๒๑- 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง  ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร     
   มหาวิทยาลัยพะเยา โดยขออนุโลมเบิกจ่ายไปพลางก่อน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจาก     
อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่มีประกาศ    
ของมหาวิทยาลัยรองรับ นั้น  
 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อ ๓.๒ กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง โดยขออนุโลมเบิกจ่ายไป     
พลางก่อน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อ ๓.๒ กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา 
ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง โดยอนุโลม 

๒. มอบให้ทุกคณะจัดส่งข้อมูลการประเมินตนเองตามมาตรการของแผนกลยุทธ์ ไปยัง         
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก ากับดูแลการใช้รถยนต์ของ   
  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายยานพาหนะ ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก ากับ
ดูแลการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
 
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก ากับดูแลการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

                                  มติ ที่ประชุม… 
  



 -๒๒- 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก ากับดูแลการใช้รถยนต์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อที่ ๒๓ โดยเพ่ิมข้อความ “เฉพาะกรณีรับโทรศัพท์เท่านั้น” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง  ขอหารือประเด็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓     
   โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
แกผู่้ปฏิบัติงานสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยให้น าเงินมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และได้มอบหมาย  
ให้กองบริการการศึกษารวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว นั้น  
 

   กองบริการการศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 
พบว่า จ านวนเงินรวมที่ทุกคณะขอเบิกจ่ายเกินกว่าจ านวนเงินที่ได้ขออนุมัติไว้ประกอบกับงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด ไม่พียงพอส าหรับการเบิกจ่ายให้กับทุกคณะ กองบริการการศึกษา จึงขอหารือ          
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยใช้
งบประมาณปี ๒๕๕๕ จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบชั่วโมงสอนตามหลักฐานการขอเบิกจ่ายค่าตอบแทน         
การสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของคณะ/วิทยาลัย  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 

๕.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑.๑ รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๔)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๓.๑.๒ รายงานสรุปปัญหาการด าเนินการโรเนียวและจ่ายข้อสอบ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๓.๑.๓ รายนามผู้ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและกลยุทธ์ของอุดมศึกษา ไทย             

ในการสร้างประชาคมอาเซียน ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

 

๕.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งก าหนดการโครงการอบรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา            
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 



 -๒๓- 

 
 
 
๕.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ   

โครงการ พัฒนามนุษย์ เชิ งบูรณาการ ที่ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่  “หลักสูตรจั งหวัดแพร่ ”                    
ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรใหม่ ด้านความคิดสร้างสรรค์  และหลักสูตรใหม่ด้านการบริหารจัดการและ    
บริการ โดยให้คณะกรอกแบบฟอร์มความต้องการหลักสูตร ส่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภายในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ อาจารย์พรเทพ โรจนวสุ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๖๘๑๕๐๑๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         ๕.๓.๓ รองอธิการบดี… 
  



 -๒๔- 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


