
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓๗ (๑๑/๒๕๕๕) 

วันศุกร์ที ่๒๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.  รองอธิการบดีฝุายบริหาร กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๓. รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต     กรรมการ 
 (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) แทน 
๔.   รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ      กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๕.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๖.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) แทน  
๗.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายสุวิทย์  ปัญญาวงค์) แทน 
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปะราลี  โอภาสนันท์) แทน  
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า) แทน 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 

(ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน 
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
 
 
 
 
 

๑๕. คณบดคีณะศิลปศาสตร์... 
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๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
๑๗.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) แทน  
๑๘. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.วารัชย์  มัธยมบุรุษ) แทน  
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน        
๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๑. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์) แทน       

๒๒. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๒.   รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๔. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. นายจักรพงค์  มาลีพัตร (แทน)  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๖. นายศิระวัสฐ์  กาวิละนันท์ (แทน)  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กุล (แทน)  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๘. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

                             ๑๓.นายอนุชา... 
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๑๓. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๔. นายสมทบ  เหล็กสิงห์  หัวหน้างานรับเข้า 
๑๕. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ เรียบร้อยแล้ว 
๒. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองคุณวุฒิ ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๗๓ หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว โดยมอบกองบริการการศกึษาน ารายละเอียด
คุณวุฒิที ่ก.พ.รับรองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  

๓. ก าหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกู้ยืมเงินจากภายนอกของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม                              
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสนองพระราชด าริในการรับงบประมาณ 
  สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลั ยพะเยา ได้มอบหมายให้นายสันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เข้าร่วมการประชุมการสนอง
พระราชด าริในการรับงบประมาณสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน  
๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง  โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
 ส านักบริหารโครงการส่งเสรมิการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จัดประชุม
ระดมความคิดเห็นส าหรับมหาวิทยาลัย ๒๐ แห่ง ในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์  โดย     
มีข้อสรุปส าหรับโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี ้
 
 
                                 ๑. แนวทาง... 
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๑. แนวทางข้อเสนอโครงการวิจัย 
๒. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
๓. ก าหนดการ 

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ส านักบริหารโครงการฯ ทางโทรศัพท์ ๐๒-๑๒๙-๓๑๐๘           
๐๒-๑๒๙-๓๑๒๔  โทรสาร ๐๒-๑๒๙-๓๑๐๗ อีเมล์ herp.mua@gmail.com และ www.herp.go.th รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์  
 พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๕ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป        
ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงการขอรับใบแจ้งเงินเดือน 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าโปรแกรมเรียกดูหรือ
พิมพ์ใบแจ้งเงินเดือนในระบบ โดยวิธีการดาวน์โ หลด จากเว็บไซต์ของกองคลัง ซื่อเว็บไซต์ www.finance.up.ac.th 
เมน ูE – Salary Statement โดยใช้ User Name และ Password ของบุคลากรที่ได้รับจากศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามคู่มือใช้งาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

                ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕... 
 

 

mailto:herp.mua@gmail.com%20และ
http://www.herp.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตา มมติ 
     ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 

สายบริการ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดท าบัตรพนักงานแบบคล้องคอให้กับ 
พนักงานสายบริการ โดยขอสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดท าจากธนาคารกรุงไทย 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓ (๑๗/๒๕๕๔) เมือ่วันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อ 

รับนิสิตฝึกสอน 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 
ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียน  
 
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๒.๑๐ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ ต ารวจภูธรภาค 
๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา  
ในการประสานงานเพื่อนัดหมายการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ 
ต ารวจภูธรภาค ๕ 
 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ  
         ๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี 

การทุจริตการสอบของนางปุนรดา  วรรณารักษ์ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการ 
น าเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  
การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต  
พิจารณาต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘... 
 

 



 -๖- 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการป ฏิบัติตามมติ 
   ๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากรสาย
วิชาการในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
  

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ (๕/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
        ๔.๗ ขออนุมัติจัดหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอน 

เข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการขออนุมัติชะลอการจัดหลักสูตร 
ปริญญาตรี แบบเทียบโอน โดยจะจัดการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

         ๔.๑๓ ขอหารือการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

อยูร่ะหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการติดต่อประสานงานกับ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

         ๔.๑๗ โปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
ในการขออนุมัติถอนโปรแกรม การเรียนระดับปริญญาเอก
เกียรติยศ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ ๓๗ (๑๑/๒๕๕๕)  
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๒ (๖/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
         ๕.๑.๗ ขออนุมัติเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาเขตเชียงราย 
ในการขออนุมัติชะลอ เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาการ 
รับสมัครนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งท่ี ๓๗ (๑๑/๒๕๕๕) 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
       ๓.๑ ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได ้

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท า (ร่าง) สัญญาทุนวิจัย 
และระบบฐานข้อมูลส าหรับการสนับสนุนโครงการวิจัย 
จากงบประมาณรายได้ของคณะ 
 
 

                            ๔.๒ ขออนุมัติ... 
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       ๔.๒ ขออนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
(ประเภทการนวดไทย) 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ในการ 
ขออนุมัติหลักสูตรเพื่อขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แพทย์แผนไทยจากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวง 
สาธารณสุข  
 

       ๔.๕ การสรุปผล KM workshop : QA2KM ตามเกณฑ์ 
สกอ. เพื่อจัดท า good practices ในแตล่ะตัวบ่งช้ี 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าปฏิทินเตรียมจัด 
อบรมเป็นผู้ประเมิน (ASSESSORS) รอบ ๒ 

 
        ๔.๑๐ การตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลโครงการวิจัย 

ที่ได้รับงบประมาณวิจัยปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  
ในระบบ NRPM 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ 
วิจัยปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ในระบบ NRPM 
ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เรียบร้อยแล้ว 
 

        ๔.๑๓ ความก้าวหน้าโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย 
หนึ่งจังหวัด 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการรวบรวมและสรุปผล 
ความก้าวหน้าโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕ (๙/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
        ๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
คุณภาพของบทความทางวิชาการ และค่าสมัคร
สมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา เสนออธิการบดีลงนาม 
 

         ๔.๒ ขอหารือ (ร่าง) การประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการ ปรับแก้ไข (ร่าง)  
การประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๓  
 

         ๔.๓ ขอความเหน็ชอบแบบฟอร์มรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
รวบรวมข้อปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะจากคณะ/วิทยาลัย 
/กอง/ศูนย์ เรียบร้อยแล้ว 
 

       ๔.๕ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการก าหนดพื้นท่ี 
และประเด็นโครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการรวบรวมสรุปผล 
จากคณะ/วิทยาลัย ในการก าหนดพื้นที่และประเด็น 
ที่จะน ามาจัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล 
 

          ๕.๑.๒.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์เวียงบัว ระหว่างมูลนิธิกรุงเทพ
ประกันภัย และมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
ได้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา
พิพิธภัณฑเ์วียงบัว ระหว่างมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย  
และมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
เรียบร้อยแล้ว 

                   ๕.๑.๒.๒ (ร่าง) บันทึก... 
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          ๕.๑.๒.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ 
พลังงานและวัสดุทางเลือก ระหว่างศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พลังงานและวัสดุทางเลือก ระหว่างศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว 
 

       ๕.๑.๓ ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรม หาบัณฑิต  
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ได้หารือร่วมกับคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
เรียบร้อยแล้ว  
 

        ๕.๑.๔ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรง 
คุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษา เสนออธิการบดีลงนาม 
 
 

        ๕.๑.๕ การรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
เพื่อส่งไปยัง สกอ. ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

         ๕.๑.๖ ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยสอนและหารืออัตราค่าตอบแทน
การสอน รายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการรวบรวมข้อมูลเสนอกองแผนงาน 
 

        ๕.๑.๗ มาตรการในการก ากับดูแลนิสิตให้แต่งกายชุด
นิสิตถูกระเบียบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

กองกิจการนิสิตได้แจ้งวียนมาตรการ ๓ ไม่ ไปยังคณะวิชา 
โดยประชาสัมพันธ์ตามอาคาร ห้องเรียน และคณะวิชาต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

         ๕.๑.๘ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อโครงการจัด 
แสดงโขน เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 
                                         
 

กองคลังด าเนินการเวียนแจ้งช่ือบัญชีโครงการวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

        ๕.๑.๙ แนวป ฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทน 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับสถาบัน ของ สกอ. 
เรียบร้อยแล้ว 
 

          ๕.๑.๑๐ ขอความเห็นชอบประเด็นท่ีช้ีน าหรือแก้ปัญหา
สังคม ตามตัวบ่งช้ีที่ ๑๘ ของ สมศ. 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 
 

          ๕.๑.๑๑ ขอทบทวนตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

                   ๕.๑.๑๔ (ร่าง) บันทึก... 
 



 -๙- 

          ๕.๑.๑๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความ
ร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์
เพื่อสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่นิสิต ระหว่าง  มหาวิทยาลัย
พะเยา กับบริษัท ซอฟท์แสควร์ ๑๙๙๙ จ ากัด 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการก าหนดวันลงนามบันทึกข้อตกลง 
ทางวิชาการ โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจ
ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่นิสิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท 
ซอฟท์แสควร์ ๑๙๙๙ จ ากัด 
 

          ๕.๑.๑๕ (ร่าง) สัญญาร่วมโครงการ โครงการบ่มเพาะและ
เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อปูอนสู่อุตสาหกรรม 
ระหว่าง ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน ) กับ มหาวิทยา ลัย
พะเยา 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการก าหนดการลงนามในสัญญาร่วมโครงการ
บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อปูอนสู่อุตสาหกรรม 
ระหว่าง ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

          ๕.๑.๑๖  ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน กองแผนงานด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 
 
 

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 ครั้งที ่๓๖ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕)      
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๓๖           
(๑๐/๒๕๕๕) เมื่อพฤหสับดทีี่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง  ขอถอนโครงการโปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ (๕/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมตริับทราบและมอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือ   
อีกครั้งหนึ่ง นั้น 

             วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง... 
 

 



 -๑๐- 

   บัดนี้ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องได้ทบทวนความพร้อมในการด าเนินการตามโครงการแล้ว เห็นว่า
ยังขาดความพร้อม โดยเฉพาะด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ดังนั้น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องจึงขออนุญาต     
ถอนโครงการดังกล่าวออกไปก่อน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
การขออนุญาตถอนโครงการโปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ถอนโครงการโปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง ขอชะลอการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาเขต
เชียงราย 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๒ (๖/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต        
ณ วิทยาเขตเชียง ราย และมอบวิทยาเขตเชียงราย พิจารณาจุดคุ้มทุนในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร                
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาเขตเชียงราย และประสานการด าเนินงานกับวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง นั้น 

   ในการนี้ เนื่องจากมีจ านวนผู้สมัครไม่ครบ ๒๕ ราย ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและต่ ากว่าจุดคุ้มทุน 
ดังนั้น วิทยาเขตเชียงรายจึงขอชะลอการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาเขต
เชียงราย เป็นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา      
อนุมัติการขอชะลอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาเขตเชียงราย ต่อไป  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิหช้ะลอการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ณ วิทยาเขตเชียงราย เป็นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  ขอหารือกรณีสมุดค าตอบรายวิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย คณะนิติศาสตร ์ขอหารือกรณีสมุดค าตอบรายวิชากฎหมาย สืบเนื่องจากในการวัดผลการเรียน    
ของคณะนิติศาสตร์ ก าหนดให้มีการสอบเฉพาะการสอบปลายภาคและไม่มีการสอบกลางภาค  ในบางรายวิชา            
เพ่ือประโยชน์ของนิสิต คณะได้ขอจัดสอบเอง จึงมีการขอเปลี่ยนแปลงการสอบเป็นการสอบนอกตาราง  

  อนึ่ง กรณีดังกล่าวคณะได้ประสบปัญหาในการจัดท าสมุดค าตอบ ซึ่งปกติสมุดค าตอบรายวิชากฎหมาย 
จะใช้กระดาษปกสีจ านวน ๑ แผ่น และกระดาษลายเส้นจ านวน ๗ แผ่น การด าเนินการที่ผ่านมากระดาษ  ปกสี      
คณะเป็นผู้น าไปให้กองบริการการศึกษาโรเนียว และเย็บติดกับกระดาษลายเส้น แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้บริการ
จัดท ากระดาษค าตอบให้กับรายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด อย่างไรก็ตาม ในภาคการศึกษาต้น

                              ปีการศึกษา... 
 

 



 -๑๑- 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะมีความจ าเป็นต้องใช้สมุดค าตอบจ านวน ๔,๒๓๐ ชุด (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕) 
ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ จึงขอหารือกรณีการจัดท าสมุดค าตอบรายวิชากฎหมายดังกล่าว เพื่อขอความอนุเคราะห์จาก
มหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าสมุดค าตอบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดท าสมุดค าตอบรายวิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ต่อไป 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตอินุมัตใิห้ใช้เงินงบประมาณของคณะนิติศาสตร ์เพ่ือจัดท าสมุดค าตอบ
รายวิชากฎหมาย ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การด าเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน  และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและรองรับการเข้าสู่    
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
กับมหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม และโรงเรียนเชียงค าวิทยาคม นั้น  

  บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การด าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  การด าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
สรุปเรื่อง 
  ด้วย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ขออนุมัติ
ผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนและยกเว้นค่าปรับการช าระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าให้กับนิสิต จ านวน ๔ ราย ดังนี ้

๑. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ขออนุมัติผ่อนผัน การช าระค่าลงทะเบียนเรียน   
และขอยกเว้นค่าปรับการช าระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ดังนี ้
๑.๑  นางสาวอภิญญา  จันทร์นวล นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  
๑.๒ นางสาวกรรณิการ์  เย็นอุรา นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  

                       ๒. วิทยาลัยพลังงาน... 
 

 



 -๑๒- 

  ๒.  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนเรียนและขอยกเว้น 
    ค่าปรับการช าระค่าลงทะเบียนเรยีนล่าช้า ดังนี ้
   ๒.๑ นายสุวัชนันท์  กาลมูสิทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
   ๒.๒ นายธนัง  ไชยวงษ์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
๑. ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน 

และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ 
๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๔ นิสิตสามารถผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ ๖ สัปดาห์     
โดยมีค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียม การศึกษา ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันได้ในวันที่      
๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี ้
๑.๑ ช าระภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องช าระค่าปรับ  
  จ านวน ๕๐๐ บาท (ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๕) 
๑.๒ ช าระภายใน ๔ สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดต้อง ช าระค่าปรับ  
  จ านวน ๗๕๐บาท (ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕) 
๑.๓ ช าระภายใน ๖ สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องช าระค่าปรับ  
  จ านวน ๑,๐๐๐ บาท (ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๕) 

๒. ส าหรับนิสิตรายอื่นๆ ที่ได้ยื่นค าร้องขอผ่อนผั นระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา    
ด้วยตนเอง ได้ช าระค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา การขออนุมัติ
ผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขอยกเว้นค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ต่อไป 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. อนุมัตใิห้ผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงิน   
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  ขอหารือ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
  (แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๓) 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุม BAR การเตรียมการเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใ น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ มติที่ประชุม
มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ปรับปรุง และเพ่ิมเติมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา 
นั้น   

                     กองบริหารงานวิจัย... 
 

 



 -๑๓- 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอ หารือ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ       
การประชุม  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบผู้อ านวยการและรองอธิการบดี พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) การประเมิน
ตนเองระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และส่งข้อปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ไปยังกองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้รางวัลแก่หน่วยงาน   
  ที่เขียนรายงานการประเมินตนเองดีเด่น 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้หารือการให้รางวัลการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองดีเด่น ที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ครั้งที่ ๓๓ (๗/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ นั้น 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่เขียนรายงานการประเมินตนเองดีเด่น เพ่ือจะได้น าเสนอ ที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานหน่วยนิติการในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่เขียนรายงาน
การประเมินตนเองดีเด่น 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาววิลาสินี  วดีศิริศักดิ์ อาจารย์ประจ า 
  รายวิชา ๘๓๓๒๓๒ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาววิลาสินี  วดีศิริศักดิ์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๘๓๓๒๓๒ เศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ ของนายคมกริช  เถลิงศักดิ์สกุล รหัสนิสิต ๕๓๒๙๑๘๒๕ จากเดิม D แก้ไขเป็น C นั้น  
   
  คณะศิลปศาสตร์  จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี  นางสาววิลาสินี  วดีศิริศักดิ์ อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

                               มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๔- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมตัิให้ นางสาววิลาสินี  วดีศิริศักดิ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ แก้ไขผลการเรียน      

ในรายวิชา ๘๓๓๒๓๒ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  ของนายคมกริช  เถลิงศักดิ์สกุล 
รหัสนิสิต ๕๓๒๙๑๘๒๕ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร ์ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววิลาสนิี  วดีศิริศักดิ์ เป็นหนังสือ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือ        
ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง โครงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุน 
  การวิจัย (สกว.) และสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประชุม เรื่อง 
“แนวทางโครงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนภิเษก ระหว่างส านั กงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สถาบันอุดมศึกษา ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี เกี่ยวกับการจัดสรรทุนรูปแบบใหม ่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ โดยส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ได้แบ่งการจัดสรรทุนเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. ทุนที่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภายใต้โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

๒. ทุนที่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันอุดมศึกษาร่วมให้ทุนปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก รับผิดชอบค่าใช้จ่ายฝุายละเท่าๆ กัน 

 

  ทั้งนี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจัย (สกว.) ขอทราบความต้องการในการร่วมทุน ตามข้อ ๒ 
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ และขอให้มหาวิทยาลัยเสนอความต้องการ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย พิจารณาความต้องการในการร่วมทุน ที่ ส านักงานกองทุนสนับสนุน     
การวิจัย (สกว .) และสถาบันอุดมศึกษาร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายฝุายละเท่าๆ กัน และส่งข้อมูลไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าทีท่ าหนังสือเวียนแจ้งโครงการดังกล่าวไปยังคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง  ขอทราบนโยบาย กรณีการขอใช้ห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการให้บริการจองใช้ห้องเรียน นั้น     
จากการด าเนินการให้บริการในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าได้มีการใช้ห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน        
ซึ่งให้เกิดปัญหา ดังนี ้
 
 
 

              ๑. หลังจากการจัดกิจกรรม... 
 

 



 -๑๕- 

๑. หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จแล้วไม่ได้จัดโต๊ะ  เก้าอ้ีไว้ที่เดิม ส่งผลกระทบต่อรายวิชาที่มาใช้
ห้องเรียนหลังจากการจัดกิจกรรม 

๒. เสียงดงัรบกวนห้องเรยีนซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนบริเวณใกล้เคียง 
๓. โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์การเรียนการสอนช ารุด ก่อนเวลาอันควร เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง 
 

กองบริการการศึกษา จึงขอทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย กรณีการขอใช้ห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรม
ภายในห้องเรียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
การขอใช้ห้องเรียน และจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน  โดยระบุ เงื่อนไขในการขอใช้ห้องเรียน รวมทั้งให้มี
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ห้องเรียน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต           
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรสถาปัตยกรรม ศาสตร บัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา และ              
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติ เห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการส่งเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการขอพิจารณารับรองหลักสูตรและเอกสารหลักสู ตร        
ต่อสภาสถาปนิก ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิทางการศึกษาสภาสถาปนิกได้พิจารณา และเห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงรายละเอียดเอกสารเพ่ิมเติม เพื่อให้ตรงกับข้อบังคับของสภาสถาปนิก ว่าด้วย การรับรองปริญญา อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น    

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกับรายวิชาดังกล่าวด้วยเหตุผล ดังนี ้

๑. เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับรายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่เป็นรายวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาหลักสาขา 
ซึ่งเป็นรายวิชาที่เป็นการประมวลความรู้ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งหมด โดยมี
จ านวนหน่วยกิต รวมจ านวน ๑๒ หน่วยกิต ซึ่งการศึกษาในหน่วย กิตจ านวนมากนี้อาจท าให้
นิสิตในหลักสูตรไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา จึงได้มีการออกแบบรายวิชาเพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมและเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม โดยการแบ่งรายวิชา
ออกเป็น ๒ รายวิชา คือรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 

คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ รายวิชาระเบียบ       
วิธีวิจัย รหัสวิชา ๑๘๒๕๑๑ ดังนี ้

ชื่อรายวิชาเดิม 
ภาษาไทย 
 ๑๘๒๕๑๑ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
ภาษาอังกฤษ 
 ๑๘๒๕๑๑ Research Methodology 
 

            ชื่อรายวิชาที่ขอเปลี่ยนแปลง... 
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ชื่อรายวิชาที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ภาษาไทย 
 ๑๘๒๕๑๑ เตรียมวิทยานิพนธ ์
ภาษอังกฤษ 

๑๘๒๕๑๑ Thesis Preparation 
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. อนุมัติ ให้ เปลี่ยนแปลงชื่อ รายวิชา  ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร ์ดังนี ้

 ๑.๑   ชื่อรายวิชาเดิม ภาษาไทย ๑๘๒๕๑๑ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เปลีย่นเป็น ๑๘๒๕๑๑  
   เตรียมวิทยานิพนธ ์

  ๑.๒ ชื่อรายวิชาเดิม ภาษาอังกฤษ ๑๘๒๕๑๑ Research Methodology เปลี่ยนเป็น ๑๘๒๕๑๑ 
Thesis Preparation 

 ๒.  มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือทราบ 
 ๓.  มอบฝุายเลขานุการน าเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง  ขอหารือการแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาตาม “มาตรการ ๓ ไม่” 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๕(๙/๒๕๕๕) ได้มีมติมอบคณะ/
วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ด าเนินการขอความร่วมมือให้บุคลากรและอาจารย์แต่งกายให้ถูกต้องตาม “มาตรการ ๓ ไม่” 
ในขณะปฏิบัติงาน นั้น 
 

  เพ่ือให้การแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอหารือการแต่งกาย
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. ให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ก าหนดการแตง่กาย ให้ถูกต้องเหมาะสมตาม “มาตรการ ๓ ไม่” 
ของหน่วยงานตนเองทุกวัน 

๒. วันพฤหัสบดี สวมชุดม่อฮ่อม มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
๓. วันศุกร์ สวมชุดผ้าไทยสีม่วง 
๔. การใส่เสื้อยืดมาปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน  ให้ท าได้เฉพาะวันอังคาร 

แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ๓ ไม่ และสวมเสื้อสูทคลุมทับ 
๕. เห็นควรมอบคณบดีและผู้อ านวยการกอง /ศูนย์ ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าว

ข้างต้นอย่างเข้มงวด และมอบกองการเจ้าหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลการฝุาฝืนตามมาตรการ
ข้างต้น 

๖. ควรมีมาตรการลงโทษส าหรับบุคลากรที่ฝุาฝืนการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ดังนี ้
๖.๑  ให้ผู้บริหารตามข้อ ๕ ตักเตือนด้วยวาจา หากพบการฝุาฝืนใน ๒ ครั้งแรก 
๖.๒  ให้ผู้บริหารตามข้อ ๕ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการฝุาฝืนในครั้งที่ ๓ และ 
  แจ้งกองการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล 
๖.๓ ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพิจารณาความดีความชอบในปีนั้นๆ หากพบการฝุาฝืน ตั้งแต่  
  ๔ ครั้งข้ึนไป 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                            มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๗- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบการแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาตาม “มาตรการ ๓ ไม”่  
๑) ให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ก าหนดการแต่งกาย ให้ถูกต้องเหมาะสมตาม “มาตรการ ๓ ไม”่ 

ของหน่วยงานตนเองทุกวัน 
๒) วันพฤหัสบดี สวมชุดม่อฮ่อม มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
๓) วันศุกร์ สวมชุดผ้าไทยสีม่วง 
๔) การสวมเสื้อยืดมาปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน ใหส้วมใสไ่ด้หนึ่งวัน 

แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ๓ ไม่ และสวมเสื้อสูทคลุมทับ 
๕) มอบคณบดแีละผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น

อย่างเข้มงวด และมอบกองการเจ้าหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลการฝุาฝืนตามมาตรการ
ข้างต้น 

๖) ก าหนดมาตรการลงโทษส าหรับบุคลากรที่ฝุาฝืนการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ดังนี้ 
๖.๑)  ให้ผู้บริหารตามข้อ ๕) ตักเตอืนด้วยวาจา หากพบการฝุาฝืนใน ๒ ครั้งแรก 

 ๖.๒)  ให้ผู้บริหารตามข้อ ๕) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการฝุาฝืนในครั้งที่ ๓  
   และแจ้งกองการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล 
 ๖.๓) ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพิจารณาความดีความชอบในปีนั้นๆ หากพบการฝุาฝืน  
   ตั้งแต่ ๔ ครั้งข้ึนไป 
๗) มอบกองการเจ้าหน้าที่จัดท าประกาศเวียนแจ้ง คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนยต์่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง แผนการเลื่อนเปิดภาคเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยคณะท างานศึกษาเกี่ยวกบัการ
ก าหนดเงื่อนเวลาการสอบให้ใบประกอบวิชาชีพในทุกสาขาวิชาชีพ ได้ขอความอนุเคราะห์สอบถามแผนการเลื่อนการ
เปิดภาคเรียน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากเดิมช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน เป็นช่วง ๑๕ สิงหาคม 
– ๑๕ กันยายน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่ามีแผนกา รเลื่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ หรือปีการศึกษา 
๒๕๕๗ และผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากเงื่อนเวลาในการสอบให้ใบประกอบวิชาชีพ ของทุกวิชาชีพ กรณีเลื่อน
เปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 
 

 กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึ นจากเงื่อนเวลา       
ในการสอบให้ใบประกอบวิชาชีพ ของทุกวิชาชีพ กรณี มหาวิทยาลัยพะเยาเลื่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเปิดภาคเรียน ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นช่วง ๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  

๒. มอบกองบริการการศึกษาแจ้งส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ต่อไป 
 
 
 
 

                          ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 

 



 -๑๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๓.๑  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑.๑  ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ จัดท าสรุปจ านวนนิสิตพิการที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ๕.๓.๑.๒ กองกิจการนิสิต ขอแจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผู้น านิสิต           
ที่สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวทิยาลัย รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๓.๑.๓ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอรายงานสรุปการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 
 ๒๕๕๕ ซึ่งมีการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น         
๒๐ ฐานข้อมูล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๑.๔ รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน    
  ๒๕๕๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๕.๓.๒ รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ รายงานสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี รถสวัสดิการ (รถโดยสาร NGV)  
  มหาวิทยาลัยพะเยา เกิดอุบัติเหตุหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 

๕.๓.๓  ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) รายงานผลการให้ค าปรึกษาสัญจร ระยะที่ ๑ (รอบวันที่  
๖ ๑๓ และ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๓.๔ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
 ๕.๓.๔.๑ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ไดป้รับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน 
   โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

  ในการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏ     
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๔.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้จัดท า 
โครงการพัฒนา “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” มหาวิทยาลัยสร้างสุขภาพ สู่ท้องถิ่นสร้างสุขภาพ 
(๑ อ าเภอ : ๑ ต าบล) ในพ้ืนที่อ าเภอปง เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ โดยความรับผิดชอบ
ของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนได้รับทราบปัญญา และสามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๔.๓ รายงาน สรุปผล การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ         
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

                      ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 

 



 -๑๙- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


