
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๕๘ (๙/๒๕๕๖) 

  วันพุธที ่๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ  

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

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 

(ทันตแพทย์หญิง สุมิตรา  วนรัตน์) แทน 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 

      ๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(นายพัฒนพงศ์  สมุทรหล้า) แทน 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๖. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๗. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ (แทน) ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๑. นายปิยะภัทร  ไวทยกุล (แทน) ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๒. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๔. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
                          ๑๕. นางสาวปริตา... 

 
 



-๓- 
 

๑๕. นางสาวปริตา  เจริญสิน (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๖. นางสาวเนตรชนก  สุขยิ่ง (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๗. นายจักรพงค์ มาลีพัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ ์ นักประชาสัมพันธ์ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๓ ท่าน คือ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) ผู้ช่วยอธิการบดี (นายไพโรจน์  เทพวัลย์)  

๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๙ (๑๐/๒๕๕๖) ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ให้เริ่มใช้ระบบ UP-meeting ในการประชุมแทนแฟ้มวาระการประชุม 

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย เตรียมความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอน ระหว่างเดือนมีนาคม –เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดภาคการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการแสดงดนตรี 
แจ๊สออเคสตร้า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่                  
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะเริ่มแสดงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมพญาง าเมือง                
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหารร่วมบริจาคเงิน เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
อนึ่ง อธิการบดีได้ร่วมบริจาคเพ่ือสนับสนุนทุนดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดงานทอดกฐินพระราชทาน ณ จังหวัดเชียงราย ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 
๖. งบประมาณในการด าเนินการสร้างโครงการอาศรมศิลปินนานาชาติ (Thailand International Artist Residency) 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดจ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) 
๗. มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานร้านอาหารภายในคณะ                 

เพ่ือจัดเตรียมอาหารให้เพียงพอส าหรับนิสิต 
  
 
 
 
 
 
 

                          ระเบยีบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
ครั้งที่ ๕๗ (๘/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๗ (๘/๒๕๕๖) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๗ (๘/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง  (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ 
Sungkyul University College of Social Sciences, Republic of Korea 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ (๑๙/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ Sungkyul University College of Social Sciences, Republic of Korea และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ       
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป นั้น  

   เนื่องจาก คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการประสานไปยัง Sungkyul University 
College of Social Sciences, Republic of Korea ซึ่งมหาวิทยาลัย Sungkyul ได้ขอปรับแก้ไขรายละเอียดบางส่วนใน (ร่าง) 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว บัดนี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ Sungkyul University College of Social Sciences, Republic of Korea รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul University 
College of Social Sciences, Republic of Korea ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul 

University College of Social Sciences, Republic of Korea 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

                          ระเบยีบวาระที่ ๔... 
 

 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มายังคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือลงนามความร่วมมือดังกล่าว 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง                   
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง     

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป    
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองแผนงาน ได้ส ารวจการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการ   
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการบริการ   
ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม การบริการด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ การบริการ     
ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น        
การบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการ     
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  กองแผนงานขอถอนวาระการประชุม 
                           ระเบยีบวาระที่ ๔.๓... 

 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกลงนามความเข้าใจ ระหว่างส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีว่ิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ยก (ร่าง) บันทึกลงนามความเข้าใจ ระหว่างส านักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสาธารณสุขศาสตร์  
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพของการพัฒนาทางวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการสร้าง
เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแล้ว นั้น  

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกลงนามความเข้าใจ ระหว่างส านักวิชา   
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น         
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกลงนามความเข้าใจ ระหว่างส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกลงนามความเข้าใจ ระหว่างส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สมาคมกีฬา
จังหวัดพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา ได้เสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ 
ตรวจสอบและน าเสนอประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง นั้น  

  กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา    
กับ สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
                ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา... 

 
 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สมาคมกีฬา

จังหวัดพะเยา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอล ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ 

สโมสรฟุตบอล พะเยา เอฟซี 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา ได้เสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอล ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ สโมสรฟุตบอล พะเยา เอฟซี โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ 
ตรวจสอบและน าเสนอประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง นั้น  

  กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอล ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ สโมสรฟุตบอล พะเยา เอฟซี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอล ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สโมสรฟุตบอล พะเยา เอฟซี ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอล ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ 

สโมสรฟุตบอล พะเยา เอฟซี 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางการแพทย์ 

หน่วยธาลัสซีเมีย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการ   
ทางการแพทย์ หน่วยธาลัสซีเมีย นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการ     
ทางการแพทย์ หน่วยธาลัสซีเมีย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางการแพทย์ หน่วยธาลัสซีเมีย ต่อไป 
 

มติ  กองการเจ้าหน้าที่ขอถอนวาระการประชุม 
                          ระเบยีบวาระที่ ๕... 

 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที ่๕.๑ เรื่อง รายงานข้อสรุปการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและภาควิจัยการเพิ่ม                     
ขีดความสามารถในการแข่งขัน “ด้านการศึกษาเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๘” 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานข้อสรุปการประชุมผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาและภาควิจัยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน “ด้านการศึกษาเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๘” เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๕.๒ เรื่อง  ผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทยของมหาวิทยาลัยพะเยา  
กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ส านักบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงกองคลัง ประเภท A หมายเลข ๓๒๖๑ สาขาพลังงาน 
(Energy) และสาขาด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ         
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่๕.๓ เรื่อง ข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีในการน าความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร           

ส่วนบุคคล และความรู้เกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร             
ของสถาบันการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี 
ในการน าความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และความรู้เกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวบรรจุเป็นวิชาหนึ่ง  
ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หากผลการด าเนินการเป็นประการใด โปรดแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
เพ่ือรายงานผลให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

                          ระเบยีบวาระที่ ๕.๔... 
 

 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๔ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
ของสถาบันอุดมศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งแจ้ง        
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานงบประมาณทราบแล้ว ให้มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาหลักสูตร
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่  ๕ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต นั้น 

  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
พะเยา กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 

๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านความร่วมมือการจัดการสอนภาษาจีน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ Hainan Normal University 

๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Guangxi University of Chinese Medicine 

๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Guangzhou University of Chinese Medicine 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา          
๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

                          ระเบยีบวาระที่ ๕.๗... 
 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง รายงานการส่งข้อมูลประมวลรายวิชา/รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.๖) ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการส่งข้อมูลประมวลรายวิชา/รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) รายละเอียด   
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการด าเนินการ                      
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข้อมูล ณ วันที่              
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง สรุปทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอสรุปทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งประเภทต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่อง 
ส าหรับนิสิตที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งผู้สมัครที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ
จากมหาวิทยาลัยในด้านค่าใช้จ่าย โดยมี ๙๔๕ ทุน รวมเป็นเงิน ๒๖,๑๐๕,๘๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง สรุปผลการประเมินการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ            

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองแผนงาน ขอสรุปผลการประเมินการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

                        ระเบียบวาระที ่๕.๑๐... 
 

 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้
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 ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 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... 
 

 



-๑๒- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ (๑๙/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 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 น า (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul 
University College of Social Sciences, Republic of 
Korea เ สนอต่ อที่ ป ระ ชุ มคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ งที่  ๕๘ (๙/๒๕๕๖) ในวันที่          
๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
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  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ในการ 
รวบรวมข้อมลูผลการด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพชื 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จัดท าเป็นรูปเล่ม  
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ การด าเนินการพัฒนาลุ่มน้ ากว๊านพะเยา มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให้  ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้ประสานงาน

โครงการการด าเนินการพัฒนาลุ่มน้ ากว๊านพะเยาและจัดทีมงานท างานร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดพะเยา 
 
 

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

             ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๕... 
 

 



-๑๓- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๕ (๖/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑ ขอความเห็นชอบปฏิทินโครงการติดตาม

ภาวะการมี งานท าของบัณฑิตและ                
โครงการความพึ งพอใจนายจ้ า ง /
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบปฏิทินโครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและโครงการความพึงพอใจ

นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
๒. มอบกองแผนงาน เพิ่มเติมตารางช่องหมายเหตุในปฏิทินโครงการติดตามภาวะการมีงานท า  

ของบัณฑิตและโครงการความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ของบัณฑิต             
ที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

กองแผนงาน ด าเนินการเพิ่มเติมตารางช่องหมายเหตุ 
ในปฏิทินโครงการติดตามภาวะการมีงานท า  ของบัณฑิต 
และโครงการความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑติ  
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการการประเมิน 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง 
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จาก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ถึงวันศุกร์ที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เป็น วันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา และกลยุทธ์
ที่สนับสนุน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา และกลยุทธ์ท่ีสนับสนุน ดังนี ้

๑) เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
๒) แผนที่จะสนับสนุน เอกลักษณ์ดังกล่าว คือ แผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา    

ซึ่งเป็นการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ก าหนดเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพียงเป้าประสงค์เดียว คือเป้าประสงค์    
ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓) ตัวบ่งช้ีความส 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 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา และกลยุทธ์ท่ีสนับสนุน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

                       ๔) การด าเนินงาน... 
 

 



-๑๔- 
 

๔) การด าเนินงาน เพื่อให้แผนพัฒนาเอกลักษณ์บรรลุเป้าหมาย จะต้องบูรณาการกับแผน        
การจัดการเรียนการสอน และแผนพัฒนานิสิต 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขกลยุทธ์ที่จะสนับสนุน           
การด าเนินงานด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพิจารณาตามความเหมาะสม                  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๖.๒.๓ การติดตามผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
(รอบ ๙ เดือน) 
 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๔ ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 
 

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

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของคณะนิติศาสตร ์น าแผนกลยุทธ ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๕ (ร่าง) ข้อมลูประชาสัมพันธส์ าหรับนสิิตใหม ่
 

มต ิ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อมูลประชาสัมพันธ์ส าหรับนิสิตใหม่ 
 
 

กองกิจการนิสิตรับทราบมติ และด าเนินการ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๖ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา       
ว่าด้วย เรื่อง การบริหารจัดการการศึกษา              
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 
 

มต ิ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้ 

จาก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ 
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ 
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

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

 
 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ   
มหาวิทยาลยัพะเยา ว่าดว้ย เรือ่ง การบริหารจัดการการศกึษา 
โครงการพเิศษ ระดับปรญิญาตรีและปรญิญาโท เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างเสนออธิการบดีลงนาม 

                ๖.๒.๗.๑ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๕- 
 

 ๖.๒.๗.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อั ต ร าค่ า ตอบแทนกร รม กา รแล ะ
ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา 
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มมีติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการการศึกษา โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน

กรรมการ และผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้าท่ี ๒ ข้อที่ ๓.๗ ดังนี ้
จาก  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อัตราวันละไม่เกิน ๒๕๐ บาท 
เป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อัตราวันละไม่เกิน ๓๐๐ บาท 

๓. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ิน 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๖.๒.๗.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบั ติ ในการบั นทึกข้ อมู ลและ             
การเทียบโอนช่ัวโมงกิจกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี (กรณี นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
รับนิสิตกลับเข้าศึกษา หรือ โครงการ       
รับนิสิตโอนย้าย) 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง           
แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบโอนช่ัวโมงกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี (กรณี นิสิตที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษา หรือ 
โครงการรับนิสิตโอนย้าย) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการ 
น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในการบันทึกข้อมูลและการเทียบโอนช่ัวโมงกิจกรรมการ 
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตร ี
(กรณี นิสิตที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษา หรือ 
โครงการรับนิสิตโอนย้าย) เสนออธิการบดีลงนาม 

 ๖.๒.๗.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ  
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
 

มต ิ    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 โดยพิจารณาให้สอดคล้อง             
และเหมาะสมกับการด าเนินงานของ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  

๒.๒  สรุปแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยพะเยา หน้าที๑่๖ 
บรรทัดที่ ๔ จาก ด้านวิจัย  เป็น ด้านวิจัยและประกันคุณภาพ 

 

หน่วยตรวจสอบภายในปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ  
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

                      ๖.๒.๘.๑ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๖- 
 

 ๖.๒.๘.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายสนัติ  ศิรคิชพันธุ ์อาจารยป์ระจ ารายวิชา 
๒๐๑๑๐๓ ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย 
 

มต ิ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายสันติ  ศิริคชพันธุ์  อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๐๑๑๐๓ ดนตรีกับชีวิต            

ในสังคมไทย 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 

 

๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ จัดส่งผลการแก้ไขผลการศึกษา 
ของนางสาวภาวณิี  จันทร์แดง ไปยังกองบรกิารการศึกษา 

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    และศิลปกรรมศาสตร์จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน  
    นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ 

 ๖.๒.๘.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นาย
องอาจ  มณีใหม่ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๕๔๒๒๕ เภสัชวิทยาเบื้องต้น 
 

มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้
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 

คณะเภสัชศาสตร์ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน  
นายองอาจ  มณีใหม่ เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

                     ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  ขอชี้แจงกรณีจัดการเรียนการสอนเกินก าหนดระยะเวลาปฏิทินการศึกษา ๒/๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๗ (๘/๒๕๕๖)       
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม                   
ในรายวิชา ๑๔๑๑๐๓ โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม ส่งผลการศึกษาโดยไม่ถือเป็นการส่งผลการศึกษาล่าช้า เนื่องจากมีการจัด                
การเรียนการสอนเกินก าหนดระยะเวลาปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีตารางสอนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 
ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อ ๔.๒.๑ ระบบทวิภาค แบบ ๑ 
ภาคการศึกษา และแบบ ๒ ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการศึกษาภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของการสอบ)                  
และมอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องชี้แจงเหตุผลการจัดตารางการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าว ในกรณีที่มีการจัด       
การเรียนการสอนเกินก าหนดระยะเวลา ตามปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 
 

  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องจึงขอชี้แจงว่า วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องได้จัดตารางสอนของภาคเรียนที่ ๒          
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยก าหนดการสอนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าว           
มีระยะเวลาการเรียนการสอนเลยก าหนดตามปฏิทินการศึกษาหนึ่งสัปดาห์ ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ ๒๙ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕           
เป็นช่วงวันหยุดราชการ ได้งดการเรียนการสอน จึงได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖           
เพ่ือให้ครบตามก าหนดเวลาของรายวิชาดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ และมอบทุกคณะ/วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได้รับทุน 
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา

ส าหรับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบาย             
ให้ทุนการศึกษาและสวัสดิการแก่นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าว นั้น 

 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิต          
ที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ        
การประชุม 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได้รับทุน 

โครงการทุนอุดมศึกษาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติต่อไป 
               ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๒... 

 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการจัดการสอบส าหรับ
หน่วยงานภายนอก 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการจัดการสอบ

ส าหรับหน่วยงานภาคนอก เพ่ือให้การด าเนินการจัดการจัดสอบแข่งขันให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการจัดการสอบ
ส าหรับหน่วยงานภาคนอก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการจัดการสอบส าหรับ
หน่วยงานภายนอก 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและยก  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป นั้น 

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา                              
และค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ข้อที่ ๔ 
จาก นักเรียนที่เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับการลดหย่อน

ค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราร้อยละ ๔๐ ของอัตราค่าบ ารุงการศึกษาตามข้อ ๓.๑   
เป็น  นักเรียนที่เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับการลดหย่อน

ค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราร้อยละ ๔๐ ของอัตราค่าบ ารุงการศึกษาตามข้อ ๓.๑ แล้ว        
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาไม่สามารถน าใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษามาเบิกจาก
มหาวิทยาลัยได้อีก  

๓. มอบงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

               ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๔... 
 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและ

การเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนสาธิต                
มหาวิทยาลัยพะเยาทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป นั้น 

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

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

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชมรมผู้ปกครอง     
และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชมรมผู้ปกครอง         
และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนโครงการพิเศษ               

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ไปในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยเปิดรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่                
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากผู้สมัครมีจ านวนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด นั้น 

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ... 
 

 



-๒๐- 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติเลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอน
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๕๖ ไปในปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ      
การประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนโครงการพิเศษ               
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ไปในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ ๕๐ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก       
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนิสิตขอรับทุน
สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ ๕๐ ตลอดหลักสูตร ซึ่งเป็นนิสิตที่ไม่มีต้นสังกัด/ต้นสังกัดไม่ได้
ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖             
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากนิสิตดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยมีโครงร่าง
งานวิทยานิพนธ์ที่สนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้น าทางด้านการจัดการและป้องกันแก้ไขปัญหา
พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนที่เกี่ยวข้อง นั้น 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ ๕๐ 
ตลอดหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับนิสิตดังนี้  

๑. นายปฏิพัทธ์   วงค์เรือง 
๒. นายปรัชญ์   ปิงเมืองเหล็ก 
๓. นางสาวสุรีพร  ช่างทองเก่ง 
๔. นางสาววิมลรัตน์  บุตรดาซุย 
๕. นายศักรภพม์  คงบัน 
๖. นายกันจะณา  นนท์เกษม 
๗. นายศุภชัย   ไชยลังกา 
๘. ว่าที่ พ.ต.สุพรรณ แสนพันธ์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมขอถอนวาระการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ระเบียบวาระที ่๖.๒.๔... 
 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง การสรรหาบุคคลผู้ท าประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ 
“รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจ าปี ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดส่งหนังสือมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย 

เรื่อง การสรรหาบุคคลผู้ท าประโยชน์แก่วงการศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย” 
ประจ าปี ๒๕๕๖ นั้น 

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลบุคคลที่มีผลงานดีเด่น 
ด้านการพัฒนาการศึกษาหรือผู้มีคุณสมบัติตามความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันศุกร์ที่                  
๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย เสนอรายชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนา
การศึกษาหรือผู้มีคุณสมบัติตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัล
ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจ าปี ๒๕๕๖ โดยจัดส่งรายชื่อไปยังกองกลาง ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ โครงการพิเศษ 
และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ โครงการพิเศษ และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
โครงการพิเศษ และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ       
โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ โครงการพิเศษ             

และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 
 
 
          ระเบียบวาระที ่๖.๒.๕.๒... 

 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการพิเศษ 
และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการพิเศษ  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการพิเศษ และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอ (ร่าง) 
หลักสูตรดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการพิเศษ 
และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการพิเศษ        
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการพิเศษ และ 
(ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว โครงการพิเศษ  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕.๓  เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบัญชบีัณฑิต โครงการพิเศษ และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอน         
ผลการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต              
โครงการพิเศษ และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการพิเศษ และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการ         
ขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ     
การประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการพิเศษ และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอน
ผลการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕.๔... 
 

 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕.๔ เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  อ้างถึงอนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๒ และฉบับที่  ๓                
ซึ่งได้ด าเนินการครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี และสิ้นสุดวาระลง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการบริหารงานด้านการเงิน          
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอการคัดเลือกคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ซึ่งจะเลือกจากหัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาตามความในข้อ ๕ (๓) แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย 

๑. หัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  จ านวน ๑ คน 
๒. หัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน ๑ คน 
๓. หัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน ๑ คน  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกหัวหน้าส่วนงานวิชาการ จ านวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามความในข้อ ๕ (๓) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย 

๑. หัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 

๒. หัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 

๓. หัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๑.๑ รายงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ และโครงการ

พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖  
๖.๓.๑.๒ สภาวิชาชีพบัญชีฯ พิจารณารับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑         

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑) รับรองให้เป็นปริญญาตรีวิชาการบัญชี ตามมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับผู้ศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑                     
ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษานี้สามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีได้ 

๒) เห็นชอบให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑              
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับผู้ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑            
มีคุณสมบัติขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
 
            ๖.๓.๑.๓ รายงาน... 

 
 



-๒๔- 
 

๖.๓.๑.๓ รายงานการจัดท าห้องเรียนโดยน าระบบ I-classroom มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระบบ 
e-learning รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๔ คณะกรรมการครุสภา มีมติให้สถาบันการศึกษาชะลอการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพทางการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ หากสถาบันใดไม่ถือปฏิบัติ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะไม่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่อนุญาตให้เทียบโอนความรู้  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๕ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งยกเลิกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ (แผน ข) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๒.๑ รายนามคณะกรรมการประเมินและก าหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน              

ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๓.๒.๒ สรุปผลการใช้งานและการแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 
(UPQA Plus System) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๓.๒.๓ สรุปผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยท าการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินตนเองตามภาระหน้าที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
ในระดับดีมาก (๔.๕๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๔ รายงานผลโครงการความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการเกษตร
และบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่างส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
และมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๕ สรุปโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองทุนวิจัย 
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท) เพ่ือใช้ในการสนับสนุน
พัฒนางานวิจัย และโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๖ ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (รอบที่ ๒) ซึ่งวารสารนเรศวรพะเยา
จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ ๒ คือ วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือขอการรับรองจาก 
TCI และยังอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะมีการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลครั้งต่อไป
ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๗ ก าหนดการจัดประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘           
ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 ๖.๓.๒.๘ ขอความอนุเคราะห์... 

 
 



-๒๕- 
 

๖.๓.๒.๘ ขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเข้าระบบ
บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา (UPRM) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นและรองรับ             
การประเมินตนเองในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๙ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท า (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติได้ก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการด้านวิจั ย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๔.๑ มหาวิทยาลัยพะเยามีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในมหาวิทยาลัย            

และหากพบเห็นการรับน้องทีรุ่นแรง สามารถแจ้งไปที่กองกิจการนิสิต หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๗๔๑ 
๖.๓.๔.๒ ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา" 

ธรรมะบรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖            
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง 

๖.๓.๔.๓ ก าหนดกิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง 

๖.๓.๔.๔ รายงานผลสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เกี่ยวกับสถิติวินัยนิสิต และสถิตินิสิตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

๖.๓.๕ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนะน าการใช้งานระบบวาระการประชุมผู้บริหาร 
ส าหรับผู้ เข้าประชุม (UP-Meeting) เพ่ือใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
บนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (IPAD) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๖ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แจ้งก าหนดการโครงการการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาคเหนือ เพ่ือรองรับโครงการตามความตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 
Professional : MRA) ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้เรียนเชิญ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล            
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมพญาง าเมือง  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 

 



-๒๖- 
 

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


