
 

 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๕๓ (๔/๒๕๕๖) 

วนัพธุที ่๒๐ เดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชมุบวร รตันประสทิธิ ์ชัน้ ๒ อาคารส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัพะเยา 
********************** 

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา     กรรมการ  

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต      กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า)  
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๗. คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (ภญ.จันทิมา ชูรัศม)ี แทน 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
 

         ๑๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๑๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
     (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ปราโมทย์  ลิมกุล) แทน 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ      กรรมการ 
 (ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ) แทน 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวสิริกานต์  จงถนอม (แทน) ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายจักรพงค์ มาลีพัตร (แทน) ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๑. นายสุเมธ  เรืองเดช (แทน) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๔. นายวุฒิภัทร  ศรีสมบูรณ์ (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๕. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๖. นางกฤษณา  แปงณีวงค ์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

                  ๑๗. นางสาวรัตนา... 
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๑๗. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. การลงพ้ืนที่ของอธิการบดี ตามโครงการ “อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร

คณะ/วิทยาลัย” ได้ด าเนินการเข้าพบบุคลากรคณะ/วิทยาลัยแล้วเสร็จ จ านวน ๑๑ คณะ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานัดประชุมร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์            

คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือหารือ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 

๓. การปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ คาดว่า                
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงระบบการจราจร สถานทีส่ าหรับจอดรถ โรงอาหาร ระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย ระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

๕. มอบคณบดีทุกคณะช่วยดูแลบุคลากรภายในคณะ ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) เป็นผู้มีผลงานวิจัย

ที่ได้รับตีพิมพ์และเผยแพร่ จ านวนมากที่สุดในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งปรากฏในระบบฐานข้อมูล             
TCI (Thai – Journal Citation Index Centre) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จ านวน ๑๖ ผลงาน  
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                      
ครั้งที่ ๕๒ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๒ (๓/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอ              
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๒ (๓/๒๕๕๖) 
เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

  ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี   -  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติคืนสภาพนิสิตและช าระค่าลงทะเบียน เรียนเป็นกรณีพิ เศษ กรณี                  
นายชูศักดิ์ ชมเชย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดวันลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา             
ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ แล้วนั้น เนื่องด้วย นายชูศักดิ์  ชมเชย รหัสนิสิต 
๕๔๑๗๑๑๒๒ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง ไม่ได้ช าระเงิน    
ตามก าหนดที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้ จึงท าให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕ ซึ่งหมดก าหนด
ระยะเวลาการขอคืนสภาพนิสิต และลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประกอบกับ
สิ้นสุดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ รวมทั้งปิดภาคเรียนเมื่อวันที่  
๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องตัดโอนเงินจากคณะที่นิสิตสังกัด แทนการช าระเงินจากนิสิต ซึ่งในส่วนของ  
ค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าในอัตราเหมาจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท 
ค่าลงเบียนเรียน ๒๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการช าระเงินและอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ อนึ่ง เนื่องจากนิสิตมีความพร้อมที่จะช าระเงินด้วยตนเอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐ บาท 

   วิทยาเขตเชียงราย จึงขออนุมัติคืนสภาพนิสิตและช าระค่าลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ กรณี 
นายชูศักดิ์  ชมเชย รหัสนิสิต ๕๔๑๗๑๑๒๒ โดยไม่ตัดโอนเงินจากวิทยาเขตเชียงราย  

  กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยเคยอนุมัติการขอคืนสภาพนิสิตและลงทะเบียนเรียนในรายที่การขอคืนสภาพ
และลงทะเบียนเรียนยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  ๆกรณี นายชูศักดิ์ ชมเชย จึงเห็นควรอยู่ในดุลยพินิจ
ของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาการขออนุมัติ
คืนสภาพนิสิตและช าระค่าลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ กรณี นายชูศักดิ์  ชมเชย รหัสนิสิต ๕๔๑๗๑๑๒๒  ต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเฉพาะรายให้นายชูศักดิ์  ชมเชย รหัสนิสิต ๕๔๑๗๑๑๒๒ นิสิตปริญญาโท หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง วิทยาเขตเชียงราย คืนสภาพการเป็น
นิสิตและลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ เป็นกรณีพิเศษ 

๒. ให้นิสิตช าระค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่าช้าในอัตราเหมาจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน 
และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔  

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย แจ้งนิสิตและคณาจารย์ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัดต่อไป 

     ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
 

 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการขอผ่อนผันช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน กรณี นายมงคล  จรรยา 
และนายมาโนชย์  พระคุณอนันต์ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยมีนิสิตจ านวน ๒ ราย แจ้งความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาการผ่อนช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
หลังจากได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๑. นายมงคล จรรยา รหัสนิสิต ๕๕๘๕๙๑๒๕  
นิสิตหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตร น.บ. (นิติศาสตร์) 

๒. นายมาโนชย์   พระคุณอนันต์ รหัสนิสิต ๕๔๑๐๑๘๘๗ 
นิสิตหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

  ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน (สัปดาห์ที่ ๖ /ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖) นิสิตไม่ได้
มาติดต่อขอช าระเงินตามที่ได้รับอนุมัติ แต่นิสิตได้มาขออนุมัติขยายเวลาการผ่อนผัน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖  

   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า           
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กรณีนิสิตไม่ได้ช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าปรับ
การช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน ภายในวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ  
ให้ผ่อนผันฯ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกค าร้องและด าเนินการประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต  

  ทั้งนี้ กรณีนิสิตขออนุมัติขยายเวลาการขอผ่อนผันช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยเคยอนุมัติ             
เฉพาะราย ส าหรับนิสิตที่ขอขยายระยะเวลาการผ่อนผันภายในก าหนดเวลา (วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖) แต่นิสิตจ านวน 
๒ รายนี้ ได้มาติดต่อขออนุมัติขอขยายเวลาการขอผ่อนผันช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖  
ซึ่งพ้นก าหนดเวลาช าระเงินแล้ว โดยอ้างเหตุผลมีภาระจ าเป็นทางครอบครั ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตรา
ค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
อนุมัติขยายเวลาการขอผ่อนผันช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน กรณี นายมงคล  จรรยา และนายมาโนชย์  พระคุณอนันต์ 
หลังจากได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันเรียบร้อยแล้ว ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตเิฉพาะรายให้ขยายเวลาการขอผ่อนผันช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต จ านวน ๒ ราย 
ดังนี้ 
๑.๑ นายมงคล จรรยา รหัสนิสิต ๕๕๘๕๙๑๒๕  

นิสิตหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตร น.บ. (นิติศาสตร์) 
๑.๒ นายมาโนชย์   พระคุณอนันต์ รหัสนิสิต ๕๔๑๐๑๘๘๗ 

นิสิตหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
๒. ให้นิสิตช าระค่าปรับ... 

 
 



-๖- 
 

๒. ให้นิสิตช าระอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยใช้อัตรา
เท่ากับสัปดาห์สุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย แจ้งนิสิตและคณาจารย์ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัดต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓  เรื่อง  ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนปริญญาโทที่สอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ภาษาไทย) โครงการพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่       
๒๘  มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาภาษาไทยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ใบที่สอง และเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนปริญญาโทที่สอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาไทย) แผน ข โครงการพิเศษ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับแจ้งจากนิสิตซึ่งเป็นครูประจ าการ             
ในสถานศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาว่า มีครูจ านวนหนึ่งที่สอนวิชาภาษาไทยแต่ส าเร็จการศึกษาทั้งปริญญาตรี
หรือปริญญาโทสาขาวิชาอ่ืน มีความประสงค์จะศึกษาหลักสูตรปริญญาโททางภาษาไทยอีกเป็นใบที่สอง ทั้งที่สาขาวิชา     
ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยอยู่แล้ว ซึ่งการที่ครูประจ าการหรือผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปริญญาโทสาขาอ่ืนๆ เข้าศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยนั้น สามารถศึกษาส าเร็จได้ภายใน ๑ ปี โดยใช้ระบบเทียบ
โอนตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น  
   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนปริญญาโทที่สอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 
โครงการพิเศษ 

๒. ขออนุมัติด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

๑. อนุมัตจิัดการเรียนการสอนปริญญาโทที่สอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)   โครงการ
พิเศษ 

๒. อนุมัติด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอนปริญญาโทที่สอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ภาษาไทย) โครงการพิเศษ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะศิลปศาสตร์น าเสนอแผนการศึกษา ปริญญาโทที่สอง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) โครงการพิเศษ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ตามขั้นตอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 

 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตร ี(โครงการพเิศษ) หลกัสตูร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์จัดการเรียนการสอน หลักสูตร                  
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร                   
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ             
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน                        
และการธนาคาร ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอแผน              
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี  
โครงการพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์จัดการเรียนการสอน หลักสูตร                  
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร                    
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร         
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ต่อไป 
 
 

               มติ  ทีป่ระชุม... 
 

 



-๘- 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอ               

แผนการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์จัดการเรียนการสอน หลักสูตร                   
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร                       
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ            
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. อนุมัตใินหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  น าเสนอ                   
แผนการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์จัดการเรียนการสอน หลักสูตร                  
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร                        
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  น าเสนอ                  
แผนการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                    
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เข้าศึกษา    
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น  
 

   เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษา 
จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ            
พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ     
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา          

ระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เข้าศึกษา    
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น  

   เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษา 
จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)      
พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

    ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๑๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี            
(โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา              

ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เข้าศึกษา    
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 
    

  เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษา 
จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน         
๒ ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คู่ขนาน ๒ ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง  การด าเนินการพัฒนาลุ่มน้ ากว๊านพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้แทน ส านักงานกองทุนสนับสนุน       
การวิจัย (สกว.) โดย ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย และคณะ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ ากว๊านพะเยา 
ต่อจากที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับจังหวัดรับผิดชอบ      
แต่ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ซึ่งที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน โดยมีข้อมูลจากผลงานวิจัยและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับ              
กว๊านพะเยา จ านวน ๑๓๒ เรื่อง ประกอบกับที่ประชุมมีความเห็นโดยสรุป ดังนี้ 

๑.  ร่วมกันก าหนดกรอบ... 
 

 



-๑๑- 
 

๑. ร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางการวิจัยเพ่ือการพัฒนาลุ่มน้ ากว๊านพะเยาในลักษณะ Project Development 
Grant (PDG) 

๒. ก าหนดผู้ประสานงานโครงการในลักษณะ ABC Creative โดยมีผู้รับผิดชอบ 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย 

๓.๑   มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้ประสานงานโครงการและหัวหน้าโครงการ 
๓.๒   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

๔. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในวงเงิน ๑ ล้านบาท 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการด าเนินการพัฒนาลุ่มน้ ากว๊านพะเยา         
โดยมอบ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา จัดทีมงานท างานร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุน      
การวิจัย (สกว.) และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให้ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้ประสานงานโครงการ       
การด าเนินการพัฒนาลุ่มน้ ากว๊านพะเยาและจัดทีมงานท างานร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ                
ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗  เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพ            

การปฏิบัติการพยาบาล ส าหรับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะ เยา  ระหว่ า งคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะ เยา                      
กับ โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    
ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ส าหรับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง นั้น    

  บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้ 
๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีสาระส าคัญและเงื่อนไขเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต

และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลส าหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. เห็นควรปรับถ้อยค าตามบันทึกข้อตกลง ข้อ ๑๐ เป็น “ในกรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถ

ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะข้อหนึ่งข้อใด ให้ทั้งสองฝ่ายร่วมพิจารณาตกลงร่วมกัน  เพ่ือ
ด าเนินการเป็นรายกรณีไป” 

๓. เห็นควรเพ่ิมเติมในข้อ ๑๑ ดังนี้ “หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ให้แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร” 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาล ส าหรับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
               ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล     
ส าหรับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพ            
การปฏิบัติการพยาบาล ส าหรับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  กรอบระยะเวลาการด าเนินงานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอเสนอกรอบระยะเวลาการด าเนินงานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยรวม
ระยะเวลาในการด าเนินการไม่เกิน ๘ เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง  สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหนง่ทางวชิาการ สงักดัมหาวทิยาลยัพะเยา 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่  ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ           
สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง  สภาเทคนิคการแพทย์ เห็นชอบความเหมาะสมในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่  ๒ และชั้นปีที่  ๓ ของคณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ ได้แจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินความเหมาะสมของสถาบันการศึกษา
ที่เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ มีมติ
ดังนี้ 

๑. เห็นชอบความเหมาะสมของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเปิดสอนหลักสูตร      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา                        
(ปีการศึกษา ๒๕๕๕)  

        ๒. เห็นชอบ... 
 

 



-๑๓- 
 

๒. เห็นชอบความเหมาะสมของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเปิดสอนหลักสูตร      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ชั้นปีที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา              
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖)  
 

ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์ จะต้องยื่นขอรับการตรวจการประเมินความเหมาะสมในการเปิดการสอน   
อย่างต่อเนื่องทุกปีตามเกณฑ์ สทนพ.๖๑.๐๐๓ โดยจะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดวันเปิดรับนักศึกษาใหม่ หรือก่อน
เปิดการศึกษาในปีการศึกษาหน้าไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน โดยคณะสหเวชศาสตร์ จะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมในการเปิด
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรครบ ๔ ปีการศึกษา 
จนกระทั่งได้รับการรับรองสถาบัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง สรุปผลการประเมินการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้ งที่  ๒                  

“นักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” และสรุปผลการประเมินงาน Welcome night 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการประเมินการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ “นักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานดังกล่าวได้ รับเกียรติในการปาฐกถาพิเศษจาก                  
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอ าไพ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) ปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “ท าวิจัยอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด” และศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนี   
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาวิชาการสายรับสังคม” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
เวทีทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา และได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการจัดหรือปรับ
กระบวนทัศน์ในฐานะนักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ เป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย    
สู่สังคมในระดับชาติ เป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

             ระเบยีบวาระที่ ๕.๕... 
 

 



-๑๔- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่ อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

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

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ               
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ     
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๕  
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 
 
 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๐... 
 

 



-๑๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
 ๔.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ 
พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao 
Green City) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการ
วิชาการ ภายใต้ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในการประสานงานเพื่อลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๔ (๑๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๕.๒.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัติงาน            
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่าง     
ลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหวา่งลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าวต่อไป 

 
 

กองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) มหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัที่ อยู่ ระหว่ างลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนออธิการบดีลงนาม  

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๕ (๑๙/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
 ๔.๘ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ยพะ เย า  กั บ 
Sungkyul University College of Social 
Sciences, Republic of Korea  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  

กับ Sungkyul University College of Social Sciences, Republic of Korea 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากรัฐบาลเกาหลีเพื่ออนุญาต
ให้มหาวิทยาลัย Sungkyul University College of Social 
Sciences, Republic of Korea ด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
 
 

 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๐... 
 

 



-๑๖- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๖ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๔.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการ
ประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์ม           

การประเมิน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ข้อ ๔.๓.๑ ดังนี ้
จาก คะแนน ๐.๐๐ ถึง ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
เป็น คะแนน ๑.๐๐ ถึง ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

กองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมินแบบฟอร์มการประเมิน 
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร      
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้วและ               
อยู่ระหว่างเสนออธิการบดีลงนาม  
 

๕.๑.๒ ข้อมู ล ช่ือหน่วยงานและป้ ายอักษร
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

มติ      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
๒.๑   ปรับแก้ไขหน้า ๒๓ ล าดับที่ ๒๔ และล าดับที่ ๒๕  

              จาก วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร เป็น วิทยาลัยการจัดการ  
จาก วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

๒.๒  ปรับแก้ไขหน้า ๒๗ ล าดับที่ ๓๒ 
จาก ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๒.๓ ปรับแก้ไข ค าว่า ส านักงานเลขานุการคณะ เป็น ส านักงานคณะ 
๓.    มอบกองบริการการศึกษา จัดท าเอกสารข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นรูปเล่มมอบให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เพื่อจัดท าป้าย                   
ตามเอกสาร และน าข้อมูลดังกล่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา              
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา               
ในการจัดท าเอกสารข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษร
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นรูปเล่มเพื่อมอบ
ให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๑... 
 

 



-๑๗- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๑ (๒/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๖ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ห้องเรียน 
 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การขอใช้ห้องเรียน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การขอใช้ห้องเรียน เสนออธิการบดีลงนาม 
 
 

๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมศึกษาและนิสิต     
เรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง    แนว
ปฏิบัติการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา          
ในการน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนออธิการบดีลงนาม 

 ๔.๒ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย 

มติ      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนา
ทักษะทางกฎหมาย โดยให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ 

 
 
 

คณะนติิศาสตร์ ด าเนินการจดัตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
และพัฒนาทักษะทางกฎหมาย โดยให้อยู่ภายใต้การบริหาร 
งานของคณะนิติศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 
 

 ๔.๓ ขออนุมัติ แก้ ไ ขผลการศึกษา  กรณี            
นายมนตรา  พงษ์นิล  อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายมนตรา  พงษ์นิล  อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม แก้ไข            

ผลการศึกษา รายวิชา ๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา ภาคการศึกษาต้น ของนิสิตจ านวน ๑๑ ราย 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายมนตรา พงษ์นิล เนื่องจากเป็นการกระท า

ความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่
ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. ให้ล้างมลทินให้ นายมนตรา  พงษ์นิล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๕๐(๑/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖)                    
เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๑.๕ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๘- 
 

๖.๑.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ ส าหรับคณาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาอาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ส าหรับคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้

๒.๑ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา  
๑)  หน้าท่ี ๑ ข้อ ๓.๑ ให้เพิ่มข้อความ “นับถึงวันยื่นใบสมัคร”  
๒)  หน้าท่ี ๒ ข้อ ๓.๕  
     จาก  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้       
            ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
    เป็น ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศหรือในประเทศ ในหลักสูตร    
            นานาชาติหรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

   ๓)  ให้เพิ่มข้อมูลช่ือ – สกุลของอาจารย์ ในตารางรายละเอียด อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ 
                   เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒.๒ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑)  หน้าท่ี ๔ ข้อ ๗.๑.๙    

 จาก ค่าที่พัก (Homestay) ก าหนดพักแห่งละ ๑ คน 
 เป็น ค่าที่พัก (Homestay) ก าหนดพักแห่งละ ๒ คน 

          ๒)  หน้าท่ี ๔ ข้อ ๗.๒.๖    
  จาก  โดยนิสิตต้องจ่ายเงินสมทบ คนละ ๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน        
        ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าอาหาร และค่าที่พัก (Homestay) ก าหนดพัก                  
        แห่งละ ๑ คน 

               เป็น โดยนิสิตต้องจ่ายเงินสมทบ คนละ ๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน            
                     ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าอาหาร และค่าที่พัก (Homestay) ก าหนดพัก                   
                     แห่งละ ๒ คน 

กองบริการการศึกษาด าเนินการ ปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ
โครงการพัฒนาภาษาอั งกฤษส าหรับคณาอาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

                     ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการ 
พะเยาวิจัย ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ การประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑ และการประชุมวิชาการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการที่
สร้างโอกาสให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ 
นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ    
เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนั้น กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการ (Proceeding) 
ระดับชาติ งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. นั้น  

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา                 
เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
เชิงพ้ืนที ่รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติตั้งชื่อประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

ตามทีม่หาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า
ด้านหน้า โดยท าการก่อสร้างอาคารซุ้มประตูทางเข้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมจ าลองแบบมาจากซุ้มประตู
ทางเข้าวัดศรีโคมค า และมีการขยายถนนทางเข้าให้กว้าง มีทางเดินตลอดแนว รวมทั้งปลูกต้นไม้จัดสวนตกแต่งภูมิทัศน์
เพ่ือให้เกิดความสง่างาม สมกับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดพะเยา และเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนา
ด้านสภาพแวดล้อม โดยต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยในสวนพฤกษศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงเพ่ือรองรับ        
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก นั้น 

  กองอาคารสถานที่ จึงขออนุมัติตั้งชื่อประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ชื่อ “ประตูเวียง
พะเยา” เพ่ือความหมายเหมาะสม และมีความหมายที่จะเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพะเยาเกิดความเจริญรุ่งเรือง
เป็นศิริมงคล ดังเช่นเมืองพะเยาในอดีต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมไดพิ้จารณาแล้วมีมติดังนี้ 

๑. อนุมัติตั้งชื่อประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ชื่อ “ประตูเวียงพะเยา” 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 
 

         ระเบียบวาระที ่๖.๑.๓... 
 

 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง การท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖ (๒๐/๒๕๕๕) 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมสวัสดิการโครงการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ยกเว้นคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องจากได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
โดยเบี้ยประกันภัยให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากร ซึ่งคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ได้แจ้งรายชื่อบุคลากร
ในสังกัดที่ประสงค์เข้าร่วมสวัสดิการโครงการดังกล่าว มายังกองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการจัดท า
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) มีระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ปี ในอัตราเบี้ยประกันภัยจ านวน ๓๐๐ บาท (ต่อราย) รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๕ ราย นั้น 

   ปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๔๒๑ ราย โดยได้ท าประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑,๓๐๕ ราย ซึ่งยังคงเหลือบุคลากรที่ยังไม่ได้ท า
ประกันภัยดังกล่าวอีกจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๖ ราย ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอการท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๖ ราย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการท าประกันอุบัติ เหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับบุคลากรทุกคน และมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ แจ้งรายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ได้ท าประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรณีบุคลากรท่านใดที่ไม่ประสงค ์           
จะท าประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าว ให้ท าหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ            
การสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ              
(ฉบับที่ ๒) 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชา     
และเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) โดยมอบ     
ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และให้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหา
สาระการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชา
และเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) 
 
 

          ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔.๒... 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
และให้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมไดพิ้จารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา              
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๖.๒.๑.๑ รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ  ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๒.๑.๒ รายงานความก้าวหน้าโครงการประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๕ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ 

มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ ปฏิทินกิจกรรมของกองบริการการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เดอืนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 
๒๕๕๖ เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม และประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๕ รายงานผลส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office โดยมีผล              
การประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office มีค่าเฉลี่ยความ                 
พึงพอใจร้อยละ ๒.๘๓ อยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต... 
 

 



-๒๒- 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานผลสถิติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เกี่ยวกับสถิติการตั้งครรภ์ของนิสิต สถิตินิสิตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
และสถิติวินัยจราจรและอ่ืนๆ 

๖.๒.๓ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งก าหนดจัดประชุมสร้างความรู้                
ความเข้าใจระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา (UPRM) เพ่ือท าความเข้าใจความสามารถของระบบ                    
และการใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

๖.๒.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี)  แจ้งเรื่องศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
เตรียมเปิดให้บริการชั้น ๒ เพ่ือบริการห้องสมุด ว. วชิรเมธี (ศาสนาสิกขาลัย) บริการศูนย์ข้อมูลอาเซียน 
ห้องบริการสารสนเทศเก่ียวกับราชวงศ์ และเตรียมเปิดบริการห้อง e-reader ชั้น ๓ บริการโซนสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริการวิทยานิพนธ์และหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

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


