
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๕๕ (๖/๒๕๕๖) 

วนัพธุที ่๒๐ เดือนมนีาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ  

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

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 (นายสัณห์ชัย  หยีวิยม) แทน 
๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์ คุณานสุรณ)์ 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  (นายดวงดี แสนรักษ์) แทน 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
 

      ๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์... 
 

 



-๒- 
 

๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๑๘. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๑๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บณุยสิงห์) แทน 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ) แทน 
๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)   
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางสาวจินดา  อมราสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. นายปิยะภัทร  ไวทยกุล (แทน) ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๙. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กุล (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นายวุฒิภัทร  ศรีสมบูรณ์ (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. นางสาวปริตา  เจริญสิน (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๔. นางกฤษณา  แปงณีวงค ์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

         ๑๕. นางณิชาภา... 
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๑๕. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จ านวน ๒ ท่าน คือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) และ
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง) 

๓. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามอนุมัติ 
การขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ต  า) จ านวนเนื้อที่ ๕๗๘ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวา เมื่อวันพุธที่              
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโครงการศูนย์ศึกษาวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาล และ
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยม ท้องที่จังหวัดพะเยา 

๔. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับการเดินทางไป
ปฏิบัติงานต่างประเทศ เพ่ือบรรยายพิเศษหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติ ของบุคลากรสายวิชาการ  

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเงินจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับการจัด  การเรียนการสอน ทั้งหมดจ านวน ๓,๖๐๐ ที่นั่ง 

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงบริเวณชั้นล่างหอประชุมพญาง าเมือง เพ่ือใช้ส าหรับ                 
จัดการเรียนการสอน ทั้งหมดจ านวน ๕ ห้อง ๒๔๐ ที่นั่ง 

๗. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการส ารวจพ้ืนที่อาณาเขตโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือป้องกัน                
การรุกล้ าพ้ืนที่ และจัดท าแนวป้องกันไฟป่า  

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดแสดงดนตรี              
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพ่ือหารายได้สมทบทุนโครงการอาศรมศิลปิน
นานาชาต ิ(Thailand International Artist Residency)  

๙. ก าหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

๑๐. ยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๖ (๗/๒๕๕๖) ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ กรณีมีเรื่องเร่งด่วน มอบกองกลางด าเนินการ             
จัดเข้าวาระเวียนแจ้งต่อไป 

 
 

 
                      ระเบียบวาระที ่๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               
ครั้งที่ ๕๔ (๕/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๔ (๕/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๔ (๕/๒๕๕๖) 
เมื่อวันพุธที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี   -  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขอความเห็นชอบปฏิทินโครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและ                
โครงการความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานด าเนินงานโครงการติดตามภาวะการมีงานท า     
ของบัณฑิต และโครงการความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจ     
การก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป และเพ่ือให้ทันต่อการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น    

  กองแผนงาน จึงขอความเห็นชอบปฏิทินโครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและโครงการ
ความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และขอความร่วมมือ
คณะในการรวบรวม ติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบปฏิทินโครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและโครงการความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้
บัณฑิต ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบปฏิทินโครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและโครงการความพึงพอใจ

นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
๒. มอบกองแผนงาน เพ่ิมเติมตารางช่องหมายเหตุในปฏิทินโครงการติดตามภาวะการมีงานท า  

ของบัณฑิตและโครงการความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ของบัณฑิต             
ที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

                   ระเบียบวาระที ่๔.๒... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธี             
การจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้         
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  ค าชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทบทวนค าชี้แจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น 

          ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอชี้แจงว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีมติให้ยกเลิกข้อความข้อ ๒ ประเด็น “ประสบการณ์ในการท าวิจัย” 
ที่ระบุในข้อ ๙.๑ และข้อ ๙.๒ ของเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ต่างๆ และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

      ระเบยีบวาระที่ ๕.๒... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง  รายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี               
ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีนิสิตเข้าสอบจ านวนทั้งสิ้น ๙๑๐ ราย ซึ่งมีคะแนน
สูงสุด ๗๖ คะแนน คะแนนต่ าสุด ๑๖ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ๓๒ คะแนน ซึ่งกองบริการการศึกษา จะด าเนินการบันทึก               
ผลคะแนนในระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้นิสิตตรวจสอบผลคะแนนผ่านระบบบริการการศึกษา (http://www.reg.up.ac.th/) ต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ไตรมาสที่ ๑ 
(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  กองแผนงาน ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ไตรมาสที่ ๑       
(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๕) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ อีกทั้งได้ก าหนด 
ให้มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลต่อผู้บริหารพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ       
การประชุม 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  กองแผนงานขอถอนวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ เพ่ือให้     
นิสิตได้ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา และจะได้น าผลการประเมินไปสนับสนุนการท าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดีขึ้น       
นอกจากนั้น แบบประเมินผลและผลการประเมินนี้ ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายในคณะวิชา 
ตาม “องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิต นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เกณฑ์ที่ ๑ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ        
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ กองกิจการนิสิต 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือจะได้เตรียมแผนด าเนินกิจกรรม
ให้กับผู้น านิสิตและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 
 

 

http://www.reg.up.ac.th/)%20ต่อไป


-๗- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรือ่ง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ  
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

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

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ 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 าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการประสานงานเพื่อลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๕... 
 

 



-๘- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ 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 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการน า (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ    
ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul 
University College of Social Sciences, Republic of 
Korea เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๖ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๕.๑.๒ ข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษร 

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 าดับที ่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 

 

                ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕๒... 
 

 



-๙- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๖.๑.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  ณ เขื่อนศรี
นครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)  และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวจัดท าเป็นรูปเล่ม  

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของกองบริหารงานวิจยัและประกนั
คุณภาพการศึกษา ในการจดัเตรยีมโครงการประชุมวิชาการ 
และนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๓ (๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๑ ขออนุ มั ติ คื นสภาพนิ สิ ตและช า ระ

ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ กรณี                  
นายชูศักดิ์ ชมเชย 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติเฉพาะรายให้นายชูศักดิ์  ชมเชย รหัสนิสิต ๕๔๑๗๑๑๒๒ นิสิตปริญญาโท หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง วิทยาเขตเชียงราย คืนสภาพการ
เป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 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 าระเงิน 
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัดต่อไป 
 
 

 

วิทยาเขตเชียงราย ด าเนินการแจ้งผลการอนุมัติให้นสิิต 
ช าระค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม 
การศึกษาล่าช้าและค่าลงทะเบียนเรียนนิสิต เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 

                             ๔.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๐- 
 

๔.๒ ขออนุมัติขยายเวลาการขอผ่อนผันช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน กรณี นายมงคล  จรรยา 
และนายมาโนชย์  พระคุณอนันต์ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเฉพาะรายใหข้ยายเวลาการขอผ่อนผันช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต จ านวน ๒ ราย 

ดังนี ้
    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 าระอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยใช้อัตรา

เท่ากับสัปดาห์สุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย แจ้งนิสิตและคณาจารย์ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงิน
ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัดต่อไป 

 

๑. กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการประสานแจ้งนิสิต 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา  
     แจ้งมติที่ประชุมให้คณะ/วิทยาลัย ทราบและถือปฏิบัติ 
     ต่อไป   

๔.๓ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนปริญญาโท
ที่สอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาไทย) โครงการพิเศษ 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอนปริญญาโทที่สอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ภาษาไทย) โครงการพิเศษ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะศิลปศาสตร์น าเสนอแผนการศึกษา ปริญญาโทที่สอง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) โครงการพิเศษ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ตามขั้นตอนต่อไป 

 

กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการประสานแจ้งมติที่ประชุม 
ให้คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการต่อไป เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔.๑ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  ( โครงการพิ เศษ ) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอแผน              

การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไป 

 

กองบริการการศึกษาไดด้ าเนินการประสานแจ้งมติที่ประชุมให ้
คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตรด์ าเนนิการต่อไป 
เรียบร้อยแล้ว 

                ๔.๔.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๑- 
 

๔.๔.๒ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  ( โครงการพิ เศษ ) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยว 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอ               

แผนการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี  
โครงการพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไป 

 

กองบริการการศึกษาไดด้ าเนินการประสานแจ้งมติที่ประชุมให ้
คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตรด์ าเนนิการต่อไป 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔.๓ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  ( โครงการพิ เศษ ) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอ                   

แผนการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไป 

 

กองบริการการศึกษาไดด้ าเนินการประสานแจ้งมติที่ประชุมให ้
คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตรด์ าเนนิการต่อไป 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔.๔ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  ( โครงการพิ เศษ ) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอ                  

แผนการการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิตต่อ         
ที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ตามขั้นตอน
ต่อไป  
 

กองบริการการศึกษาไดด้ าเนินการประสานแจ้งมติที่ประชุมให ้
คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตรด์ าเนนิการต่อไป 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ การด าเนินการพัฒนาลุ่มน้ ากว๊านพะเยา มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให้  ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้ประสานงาน
โครงการการด าเนินการพัฒนาลุ่มน้ ากว๊านพะเยาและจัดทีมงานท างานร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดพะเยา 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของ ดร.สันธิวัฒน ์ พิทักษ์พล 
ประสานงานโครงการการด าเนินการพัฒนาลุม่น้ ากว๊านพะเยา 
และจัดทีมงานท างานร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจยั (สกว.) 

                ๖.๑.๓ การท าประกันภัย... 
 

 



-๑๒- 
 

๖.๑.๓ การท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับบุคลากรทุกคน และมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ แจ้งรายช่ือบุคลากร      
ที่ยั งไม่ ได้ท าประกันภัยอุบัติ เหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งไปยัง                 
กองการเจ้าหน้าที่ กรณีบุคลากรท่านใดที่ไม่ประสงค์จะท าประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าว ให้ท าหนังสือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
 

กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมรายช่ือบุคลากร 
ที่ยังไม่ได้ท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา จากคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  
เรียบร้อยแล้ว   

 ๖.๑.๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ            
การสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชา
เฉพาะ (ฉบับที่ ๒) 
 

มติ    ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด
หมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวด
วิชาเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ 
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวด 
วิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ (ฉบับที่ ๒)  
เสนออธิการบดีลงนาม 

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ

                     ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
ระดับกอง 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๔ (๕/๒๕๕๖)      
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
ระดับกอง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จาก วันพฤหัสบดีที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็น วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 
ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมฯ ดังกล่าว ในวันวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ตามที่ขออนุมัติได้ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการการประเมิน         
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จาก วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ ถึงวันศุกร์ที่              
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เป็น วันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ 
อาคารส านักงานอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่             
ของผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จาก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖              
เป็น วันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา และกลยุทธ์ที่สนับสนุน 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา     
และกลยุทธ์ที่สนับสนุน เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันของหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และก าหนดกรอบปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นั้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา และกลยุทธ์            
ที่สนับสนุน ดังนี้  

๑. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 
๒. แผนที่จะสนับสนุน เอกลักษณ์ดังกล่าว คือ แผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็น                          

การบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก าหนดเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพียงเป้าประสงค์เดียว คือเป้าประสงค์ด้านการวิจัย บริการวิชาการ   
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
                   ๓. ตวับ่งชี้ความส าเร็จ... 

 
 



-๑๔- 
 

๓. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จเป้าประสงค์ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ 
๓.๑ จ านวนรูปแบบในการพัฒนาโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล 
๓.๒ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย 
๓.๓ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ 
๓.๔ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๔. การด าเนินงาน เพ่ือให้แผนพัฒนาเอกลักษณ์บรรลุเป้าหมาย จะต้องบูรณาการกับแผนการจัด               
การเรียนการสอน และแผนพัฒนานิสิต 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา และกลยุทธ์ที่สนับสนุน ดังนี้ 
๑) เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 
๒) แผนที่จะสนับสนุน เอกลักษณ์ดังกล่าว คือ แผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็น                      

การบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก าหนดเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพียงเป้าประสงค์เดียว คือเป้าประสงค์ด้านการวิจัย บริการวิชาการ   
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จเป้าประสงค์ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ 
๓.๑ จ านวนรูปแบบในการพัฒนาโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล 
๓.๒ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย 
๓.๓ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ 
๓.๔ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๔) การด าเนินงาน เพ่ือให้แผนพัฒนาเอกลักษณ์บรรลุเป้าหมาย จะต้องบูรณาการกับแผนการจัด 
การเรียนการสอน และแผนพัฒนานิสิต 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขกลยุทธ์ที่จะสนับสนุน           
การด าเนินงานด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพิจารณาตามความเหมาะสม                  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ก าหนดประเด็นที่ชี้น า ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของสังคม 
สรุปเรื่อง 

ด้วยเกณฑ์ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่างๆ ก าหนดให้
มหาวิทยาลัย เสนอประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ไขปัญหาของสังคม เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอประเด็นที่ชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา       
ของสังคม คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้น า ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของสังคม ในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน คือ   
การป้องกันอุบัติเหตุ และลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการที่รองรับ คือ โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดมลพิษ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้น า ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของสังคม ในประเด็นที่ ๑ ภายนอกสถาบัน คือ 
การแก้ปัญหาชุมชนในจังหวัดพะเยา โครงการที่รองรับ คือ โครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๑๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบก าหนดประเด็นที่ชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคม 

๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้น า ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของสังคม ในประเด็นที่ ๑ 
ภายในสถาบัน คือ การป้องกันอุบัติเหตุ และลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
โครงการที่รองรับ คือ โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดมลพิษ  

๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้น า ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของสังคม ในประเด็นที่ ๑ 
ภายนอกสถาบัน คือ การแก้ปัญหาชุมชนในจังหวัดพะเยา โครงการที่รองรับ คือ 
โครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง การติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (รอบ ๙ เดือน) 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (รอบ ๙ เดือน) เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับ
การรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (รอบ ๙ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้คณะนิติศาสตร์จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวในองค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์   
และแผนการด าเนินการ ข้อ ๑.๑ ก าหนดให้คณะจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วม  
ของบุคลากรในสถาบันและต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย นั้น 

  บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะให้ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 
๒. มอบคณะนิติศาสตร์น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
     ระเบียบวาระที ่๖.๒.๕... 

 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) ข้อมูลประชาสัมพันธ์ส าหรับนิสิตใหม่ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับนิสิตใหม่เข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยนิสิตใหม่จะต้อง
ปฏิบัติตามระบบในการเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา การเตรียมข้อมูลด้านการศึกษา และการแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน  
โดยมีหน่วยหอพักนิสิต งานบริการและสวัสดิการเป็นผู้รับผิดชอบ นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อมูลประชาสัมพันธ์ส าหรับนิสิตใหม่ เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ส าหรับนิสิตใหม่และผู้ปกครองทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อมูลประชาสัมพันธ์ส าหรับนิสิตใหม่ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เรื่อง การบริหารจัดการการศึกษา              

โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายและติดตามการด าเนินงานวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ (๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ        
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการการศึกษา
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้ 

จาก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ 
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ 
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ 
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และมอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายและติดตามการด าเนินงานวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ (๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา 
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

            วิทยาลยัการศึกษาต่อเนื่อง... 
 

 



-๑๗- 
 

  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการ       
และผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                          
อัตราค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา โครงการพิเศษ 
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๓.๗ ดังนี้ 
จาก  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อัตราวันละไม่เกิน ๒๕๐ บาท 
เป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อัตราวันละไม่เกิน ๓๐๐ บาท 

๓. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและ             
การเทียบโอนชั่วโมงกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสติ ระดบัปรญิญาตรี 
(กรณี นิสิตที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษา หรือ โครงการรับนิสิตโอนย้าย) 

สรุปเรื่อง 
ด้วยกองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล

และการเทียบโอนชั่วโมงกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี (กรณี นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษา หรือ โครงการรับนิสิตโอนย้าย) นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและ            
การเทียบโอนชั่วโมงกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี (กรณี นิสิตที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิต   
กลับเข้าศึกษา หรือ โครงการรับนิสิตโอนย้าย) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ             
ในการบันทึกข้อมูลและการเทียบโอนชั่วโมงกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี
(กรณ ีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษา หรือ โครงการรับนิสิตโอนย้าย) 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙ (๓/๒๕๕๖) 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร ได้มีการติดตามความก้าวหน้า
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน... 
 

 



-๑๘- 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  
๒. สรุปรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. สรุปแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยพะเยา  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

๒. มอบหน่วยตรวจสอบภายในปรับแก้ไข ดังนี้ 
๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง                      

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ โดยพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับการด าเนินงานของ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  

๒.๒ สรุปแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยพะเยา หน้าที่ ๑๖ 
บรรทัดที่ ๔ จาก ด้านวิจัย  เป็น ด้านวิจัยและประกันคุณภาพ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๐๑๑๐๓ ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา           
ในรายวิชา ๒๐๑๑๐๓ ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย ของนางสาวภาวิณี  จันทร์แดง รหัสนิสิต ๕๒๒๓๗๑๓๘ จากเดิม C+ 
แก้ไขเป็น A นั้น 

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๐๑๑๐๓ ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย 
แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวภาวิณี  จันทร์แดง รหัสนิสิต ๕๒๒๓๗๑๓๘ จากเดิม C+  
แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ 
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

   ระเบยีบวาระที่ ๖.๒.๘.๒... 
 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายองอาจ  มณีใหม่ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๕๔๒๒๕ เภสัชวิทยาเบื้องต้น 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่  คณะเภสัชศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายองอาจ  มณีใหม่           
อาจารย์ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๕๔๒๒๕ เภสัชวิทยาเบื้องต้น       
ของนางสาวธัญญลักษณ์  รุมาคม รหัสนิสิต ๕๔๐๔๐๘๕๖ ซึ่งเกิดความคลาดเคลื่อนของการบันทึกคะแนนในระบบ
บริการการศึกษาออนไลน์ โดยขอแก้ไขเป็น C+ นั้น 

   คณะเภสัชศาสตร์  จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายองอาจ  มณีใหม่ อาจารย์ประจ า                 
คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายองอาจ  มณีใหม่ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๕๔๒๒๕ เภสัชวิทยาเบื้องต้น  
แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวธัญญลักษณ์ รุมาคม รหัสนิสิต ๕๔๐๔๐๘๕๖ เป็น C+  

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายองอาจ  มณีใหม่ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น                   
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ                  
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖             
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ (ร่าง) 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ระเบียบวาระที ่๖.๓... 
 

 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที ่๖.๓ เรื่อง แจง้เพื่อทราบ 
 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๑.๑ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย                

แต่งกายไม่เรียบร้อย และเข้าสอบผิดสถานที่) ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๑.๒ รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา             
พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ กองบริการการศึกษา จะด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต             
ในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่          
๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้นิสิตได้ปรับความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้าศึกษาจริง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ รายงานผลการเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)         
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
พระจอมเกล้าธนบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๕ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ ตามแผนผังแม่บทมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยจะท าการก่อสร้างและปรับปรุงถนนช่วงบริเวณทางแยกกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์            
คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องปิดเส้นทางเพ่ือความปลอดภัย             
ในการสัญจรและการก่อสร้าง  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ ขอแสดงความยินดีกับคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลการเขียน Self – Assessment Report (SAR) ดังนี้ 

๑. รางวัลที่ ๑ โล่พร้อมเงินสด  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
๒. รางวัลที่ ๒ โล่พร้อมเงินสด  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. รางวัลที่ ๓ โล่พร้อมเงินสด  จ านวน ๒,๐๐๐ บาท คณะแพทยศาสตร์ 
๔. รางวัลชมเชย คณะนิติศาสตร์ 

๖.๒.๒.๒ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งแนวทางการใช้เงินสนับสนุนโครงการ           
๑ คณะ ๑ โมเดล ประจ าปี ๒๕๕๖ เพ่ือให้คณะและวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการดังกล่าว            
ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๓ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๖.๒.๓.๑ การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MEMORNDUM OF UNDERSTANDING between  

Rotary Club of Phayao , District ๓๓๖๐ RI , Thailand and Rotary Club of Salt Lake City , 
District ๕๔๒๐ RI , Utah , USA and UNIVERSITY OF PHAYAO , PHAYAO province , THAILAND  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
และธุรกิจใหม่ (NEC/NBC) เพ่ือน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมาต่อยอดในเชิงธุรกิจให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่และธุรกิจใหม่   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

                   ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 

 



-๒๑- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)              (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
            ผู้ช่วยเลขานุการ          ผูช้่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
 
 
         ............................................................   
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                    


