
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๕๙ (๑๐/๒๕๕๖) 

วันอังคารที ่๑๘ 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 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 (นางสาวอดิศยา เจริญผล) แทน 
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 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๖. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๗. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นายวุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์ (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

                            ๑๖. นางสาวหัทยา... 
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๑๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือสมทบทุนการก่อสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ 

หลวงปู่ครูบาอ่อน รตฺตนวณฺโณ ทอดถวาย ณ วัดสันต้นหวีด ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป 

๒. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาคเหนือ เพ่ือรองรับโครงการ     
ตามความตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ งอาเซียน" (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professional : MRA) โดยได้เรียนเชิญ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล           
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖        
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมพญาง าเมือง 

๓. การขออนุมัติเงินทดรองจ่าย เพ่ือใช้หมุนเวียนภายในคณะ จะอนุมัติใหไ้ม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับพกพาให้กับผู้ช่วยอธิการบดี ในส่วนของ

คณะ/วิทยาลัย/กอง ให้ด าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับพกพา โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของ
คณะ/วิทยาลัย/กอง 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดการแสดงดนตรี แจ๊ส ออเคสตร้า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓ ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะเริ่มการแสดงเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.           
ณ หอประชุมพญาง าเมือง จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหารร่วมบริจาคเงิน เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา       
แก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้ร่วมบริจาคสามารถน าใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ ๒๐๐% 

๖. ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตร          
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามแผนยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  

๗. อธิการบดีจะเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ณ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

๘. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยพะเยาจะจัดสรรงบประมาณไปให้คณะ/วิทยาลัยรับผิดชอบ               
ในการด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์พิเศษ และการเช่าเหมารถในการไปปฏิบัติงาน 

๙. จ านวนนิสิตใหมท่ี่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจ านวนทั้งสิ้น ๖,๔๘๕ คน 
๑๐. ก าหนดการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐๐ คน  
 
 

                         ระเบียบวาระที ่๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
ครั้งที่ ๕๘ (๙/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที ่๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๘ (๙/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๘ (๙/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยขอปรับเพ่ิมข้อความ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๓      
เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อที่ ๔ 

จาก นักเรียนที่เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับการลดหย่อน          
ค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราร้อยละ ๔๐ ของอัตราค่าบ ารุงการศึกษาตามข้อ ๓.๑   

เป็น  นักเรียนที่เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับการลดหย่อน           
ค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราร้อยละ ๔๐ ของอัตราค่าบ ารุงการศึกษาตามข้อ ๓.๑ แล้ว        
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาไม่สามารถน าใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา            
มาเบิกจากมหาวิทยาลัยได้อีก 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี   -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  โครงการวิจัยสถาบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ได้รับอนุมัติงบประมาณรายได้ ประจ าปี ๒๕๕๕     
ในการจัดท าโครงการแผนปฏิบัติการของคณะฯ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยสถาบัน จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันในโครงการสนับสนุน      
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากร บัดนี้ มีข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันที่ผ่านการพิจารณาและเห็นควรสนับสนุน
ทุนวิจัยสถาบัน จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติโครงการวิจัยสถาบันคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

                ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติโครงการวิจัยสถาบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณ                    
รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติโครงการวิจัยสถาบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๔ โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับคณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบบริหารงานวิจัยต่อไป    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และคณะฯ ได้เปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยและอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่บุคลากรในคณะฯ 
จ านวน ๘ โครงการ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขออนุมัติ โครงการวิจัยงบประมาณรายได้                
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จ านวน ๘ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐ บาท               
(เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเบิกจากค่าใช้จ่ายจากกองทุนเพ่ือการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
จ านวน ๘ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์            
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน ๘ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

๒.  มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบบริหารงานวิจัยต่อไป 

 
 
                      ระเบยีบวาระที่ ๔.๓... 

 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นางสุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๘๐๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการเรียนล่าช้ากว่าก าหนด    
ในรายวิชา ๘๐๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึ งขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี  นางสุนทรีย์   ตั้ งศรีวงศ์        
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นางสุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์           

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๘๐๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นางสุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๘๐๑๕๙๘ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ผลิต
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด
อัตราค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ผลิต
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

มติ  กองการเจ้าหน้าที่ขอถอนวาระการประชุม 
                           ระเบยีบวาระที่ ๕... 

 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที ่๕.๑ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการให้แล้วเสร็จทุกหลักสูตร ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๖ หากพบว่ามีหลักสูตรที่ยังไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องตามประกาศดังกล่าว ขอให้เร่งปรับปรุงหลักสูตร
และด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการน าเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยด่วน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๕.๒ เรื่อง  สรุปผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมพนักงานสายวิชาการเพื่อก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมพนักงานสายวิชาการเพ่ือก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่๕.๓ เรื่อง สรุปผลการกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  กองแผนงาน ขอสรุปผลการกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา     
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา 
และประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และ สกอ. ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ           
การประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบคณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เร่งด าเนินการ
ให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษากรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ให้ถึง ๗๐% 
                           ระเบยีบวาระที่ ๕.๔... 

 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๔ เรื่อง รายช่ือวารสารที่ไม่ได้มาตรฐาน 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งเตือนรายชื่อวารสารที่ไม่ได้มาตรฐาน   
ให้กับอาจารย์ นักวิจัยและนิสิต เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีรายชื่อวารสารอยู่ใน 
Beall’s List of Predatory Publishers เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://scholarlyoa.com/ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

                        ระเบียบวาระที ่๕.๕... 
 

 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ 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 ๕๒... 
 

 



-๑๐- 
 

- 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 ๕๗ (๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑ ขอหารือการเตรียมความพร้อมการ

ประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. และ           

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขตัวบ่งช้ี จาก KPI ๓ – ๗            

ใช้ปีงบประมาณ  เป็น KPI ๓ – ๗ ใช้ปีการศึกษา และนัดประชุมหารือกับนักวิจัยของคณะ/
วิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ในวันท่ี ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา             
ปรับแก้ ไขตัวบ่งช้ี  จาก KPI ๓ – ๗ ใช้ปีงบประมาณ           
เป็น KPI ๓ – ๗ ใช้ปีการศึกษา และนัดประชุมหารือกับ
นักวิจัยของคณะ/วิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕         
ในวันท่ี ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

 
 

 ๔.๒ การประชุมผู้บริหารเพื่อการติดตาม     
ผลการด า เนินงานด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้บริหาร
ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPQA Plus System)      
ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๖ 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๕ แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อุดมศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
 

มติ      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมอบคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าติดตามตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ ตามแนวทาง          
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑.คณะพยาบาลศาสตร์รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒.คณะเภสัชศาสตร์รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๓.คณะวิศวกรรมศาสตร์รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๔.คณะศิลปศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๕.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
   รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

                  ๔.๖ (ร่าง) ขั้นตอน... 
 

 



-๑๑- 
 

 ๔.๖ (ร่าง) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท า (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองบรหิารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศึกษา น า (ร่าง) ประกาศ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลัย
พะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

 ๔.๗ การด าเนินงานโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล 
 
 
 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบปีท่ีผ่านมา  
๒. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบสรุปผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว และหากมีข้อแก้ไข 

ขอให้ประสานแจ้งข้อมูลไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา    
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา           
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘ ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัย โครงการ
บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ            
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ด าเนินโครงการวิจัย ภายใต้โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ           

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๗ เรื่อง  

๒. อนุมัติโครงการวิจัย เรื่อง โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาว
วันทนา  ไทยอู่  อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๕๔๒๖๑ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาววันทนา  ไทยอู่ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๕๔๒๖๑ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์               

แก้ไขผลการศึกษาของนายตะวัน  เรือนพรม รหัสนิสิต ๕๔๐๒๐๗๐๘ จากเดิม ๑๒.๕ คะแนน 
แก้ไขเป็น ๓๒.๕ คะแนน 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววันทนา  ไทยอู่             
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา       
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน  
นางสาววันทนา  ไทยอู่              

                       ๔.๙.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๒- 
 

๔.๙.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นาย
มารุต  แก้ววงศ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๑๑๗๐ พฤติกรรมมนุษย์ 
 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายมารุต  แก้ววงศ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๗๐ พฤติกรรมมนุษย์ แก้ไขผล

การศึกษาของนางสาวอุทัยทิพย์  แถบทอง รหัสนิสิต ๕๔๐๕๗๐๑๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน นายมารุต  แก้ววงศ์ เป็นหนังสือ 

เนื่ องจากเป็นการกระท าความผิดครั้ งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท าหนังสือว่ากล่าว 
ตักตือน นายมารุต  แก้ววงศ ์เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙.๓ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึกษา  กรณี      
นายกันตพงศ์  แสงพวง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมายว่าด้วย
กู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน กลุ่ม
เรียนที่ ๒ 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายกันตพงศ์  แสงพวง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมาย ว่าด้วย

กู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน กลุ่มเรียนที่ ๒ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๒ ราย 
ดังนี ้
๑.๑ นางสาวฑิมพิกา  ไชยลังกา  รหัสนิสิต  ๕๔๐๓๐๗๓๒ จากเดิม  B   แก้ไขเป็น   B+  
๑.๒ นางสาวดมิสา     เกตุทอง รหัสนิสิต  ๕๔๐๓๐๙๕๖  จากเดิม  D  แก้ไขเป็น  C+ 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกันตพงศ์  แสงพวง เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น             
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ                  
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

คณะนิติศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นายกันตพงศ์  แสงพวง เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙.๔ 
 

ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี               
นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมาย
ว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน 
กลุ่มเรียนที่ ๓ 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมาย ว่าด้วย

กู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน กลุ่มเรียนที่ ๓ แก้ไขผลการศึกษาของนายอุดมศักดิ์  ค าแสน              
รหัสนิสิต ๕๔๐๓๓๔๓๒ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

คณะนิติศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม เรียบร้อยแล้ว 

                       ๔.๙.๕ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๓- 
 

๔.๙.๕ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึกษา  กรณี 
นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๓๐๓๐๘ กฎหมาย
ลักษณะพยานหลักฐาน 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๓๐๘ กฎหมายลักษณะ

พยานหลักฐาน แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายกฤตยชญ์   วงษ์หาญ รหัสนิสิต  ๕๓๒๙๐๐๕๗  จากเดิม  F แก้ไขเป็น C+ 
๑.๒ นางสาวจิรภัทร์  มีโม      รหัสนิสิต ๕๓๒๙๖๗๘๓  จากเดิม F แก้ไขเป็น B  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์  เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครัง้แรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

คณะนิติศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙.๖ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นาย
ทั ศนะ  ศรีปั ตตา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๓๐๔๓๐ ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๔๓๐ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวสุธินี  คล้ายจันทร์พงษ์ รหัสนิสิต ๕๓๒๙๖๗๑๔ 
จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายทัศนะ ศรีปัตตา เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น                     
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ                  
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

คณะนิติศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นายทัศนะ  ศรีปัตตา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๐.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นายสนิท   ยืนศักดิ์  อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๖๗๐๐ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้  นายสนิท  ยืนศักดิ์  อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ               

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๔๖๗๐๐ ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ               
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์ว่ากล่าวตักเตือน นายสนิท  ยืนศักดิ์ 
เป็นหนั งสือ เนื่ องจากเป็นการกระท าความผิดครั้ งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษา            
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์จัดท าหนังสือ
ว่ากล่าวตักเตือน นายสนิท  ยืนศักดิ์ เรียบร้อยแล้ว 

              ๔.๑๐.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๔- 
 

๔.๑๐.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๑๑๐๓ โลกาภิวัตน์กับ การ
พัฒนาสังคม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสงัคม ในรายวิชา 

๑๔๑๑๐๓ โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม ส่งผลการศึกษาโดยไม่ถือเป็นการส่งผล
การศึกษาล่าช้า ทั้งนี้ เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ก าหนดให้มีการจัด             
การเรียนการสอนเกินก าหนดระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
โดยก าหนดตารางสอนไว้ถึงวันที่  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 

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องช้ีแจงเหตุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ดังกล่าวเกินก าหนดระยะเวลา ตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ด าเนินการชี้แจงเหตุผลการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา ๑๔๑๑๐๓ โลกาภิวัตน์กับ
การพัฒนาสังคม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๑ ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในการรับรองคุณภาพ
หนังสือหรือต าราทางวิชาการ 

มติ    ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัต ิค่าตอบแทนคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ              
ในการรับรองคุณภาพหนังสอืหรอืต าราทางวิชาการ จ านวน ๒๔ ราย ในอัตราเล่มละ ๑,๐๐๐ บาท/ราย 
ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๑๓.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การจัดตั้งและการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารงานศูนย์      

บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมหารือ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยดังกล่าว

ร่วมกับกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ 
และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื ่อ
พิจารณาต่อไป 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของกองบริหารงานวิจยัและประกนั 
คุณภาพการศึกษาในการประชุมหารือร่วมกับรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒ 

๔.๑๔ ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณ
รายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

มติ ที่ประชุมได้พิ จารณาแล้วมีมติอนุมัติ ให้คณะนิติศาสตร์ ด าเนินโครงการวิจัย                
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน                
๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๓๙,๓๕๕ บาท  
 

คณะนิติศาสตร์รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

                        ๔.๑๕ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๕- 
 

๔.๑๕ ขอความอนุเคราะห์เปิดประมูลร้านกาแฟ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส ารวจสถานที่ในการเปิดร้านกาแฟ
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการลงทุนและการเปิดประมูลต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจสถานที่ส าหรับเปิดร้าน
กาแฟภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔.๑๖ ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๖ หลักสูตร 
 

มติ       ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี ้

ช่ือหลักสตูร ปีการศึกษา 
เลื่อนเปิดปี
การศึกษา 

๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและ  
การจัดการ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๓. หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๔. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สถาปัตยกรรม 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ 
๖. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๒. มอบกองแผนงานปรับแก้ไข หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
และการจัดการ จาก เลื่อนเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็น เลื่อนเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๓. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองแผนงานปรับแก้ไข หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ จาก เลื่อนเปิด               
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็น เลื่อนเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๗           
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๑๗ ขออนุมัติโครงการบ่มเพาะและเตรียม
ความพร้อมนิสิตเพื่อการจัดสหกิจศึกษา 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการจัดสหกิจศึกษา โดยเบิกจ่ายจาก

กองทุนเงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝากมหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. อนุมัติยกเว้นการหักเงินอุดหนุนบริการวิชาการ ร้อยละ ๑๐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา     

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กองบริการการศึกษาได้ประสานแจ้งคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร เพื่อด าเนินการตามโครงการ เรยีบรอ้ยแล้ว 

๔.๑๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ด า เนิ น งาน สห กิ จศึ กษ า  ระห ว่ า ง 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ หอการค้าจังหวัด
พิษณุโลก 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ             การ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์รับทราบ           
มติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

                         ๖.๑.๑ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๖- 
 

๖.๑.๑ ขออนุมัติปรับแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้ งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับรอง
คุณภาพผลงานวิชาการ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติปรับแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพผลงาน

วิชาการ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานคณะ/วิทยาลัย ในการปรับแก้ไข/

เพิ่มเติมรายช่ือคณะกรรมการดังกล่าว 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ประสานคณะ/วิทยาลัย ในการปรับแก้ไข/
เพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา              
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ 

 

๖.๒.๑ ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัย จ านวน ๑๖ 
โครงการ 
 

มติ      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนิน
โครงการวิจัย จ านวน ๑๖ โครงการ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย แผนงานวิจัย เงินอุดหนุน อุดหนุนวิจัย 
รหัส ๕๖๔๑๐๐๖๓๓ – ทุนสนับสนุนการวิจัย ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับทราบมติ       
ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๒ ขอความเห็นชอบตารางผู้ รับผิดชอบ     
เก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ตารางผู้รับผิดชอบตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัยพะเยา           

ตามเกณฑ์ สกอ. 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องตาราง

ผู้รับผิดชอบดังกล่าว ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัย 
 
 

๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องตารางผู้รับผิดชอบดังกล่าว 
ต าม ราย อ งค์ ป ระก อบ แ ล ะตั วบ่ ง ช้ี ร ะดั บ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๓ ขอหารือคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา น าคู่มือ      
การประเมินผลการปฏบิัติหน้าที่ของผูบ้รหิาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๖.๒.๔ ขอปรึกษาหารือตราสัญลักษณ์ ศูนย์       
บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา    
จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา และให้น าเสนอ     
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดท าประกาศประกวด
การออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 

                      ๖.๒.๖ โครงสร้าง... 
 

 



-๑๗- 
 

๖.๒.๖ โครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา 

มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอธิการบดี และคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาการ 
ปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  ๖.๒.๗ กรอบการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

มต ิ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ประเมินในลักษณะเทียบเคียง โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความ

ช านาญมาร่วมจัดท าการเทียบเคียงด้วย และแจ้งให้ สมศ. เห็นชอบก่อนการประเมิน 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๓             

ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยการจัดการ 
๓. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา

ต่อเนื่อง และวิทยาลัยการจัดการ ปรับตัวเพื่อรองรับการประเมิน 
๔. มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดให้ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๓                    

ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ ในช่วงเวลาหลั งเดื อนพฤษภาคม ๒๕๕๗ (ใช้ผลการประเมิ น                    
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

๑. คณะพยาบาลศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. วิทยาลัยการจัดการ รับทราบมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
๓. วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง รับทราบตามมติที่ประชุม

เรียบร้อยแล้ว 
๔. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

รับทราบ มติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 

 

๖.๒.๘ การกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนผู้ตอบที่ยังไม่ถึงเกณฑ์  
ร้อยละ ๗๐ ของการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เร่งด าเนินการติดตามภาวะการ                            
มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองแผนงานในการประสาน
กับคณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนผู้ตอบที่ยังไม่ถึงเกณฑ์   
ร้อยละ ๗๐ ของการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เร่งด าเนินการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ครบตามเกณฑ์          
ทีก่ าหนด 

๖.๒.๙.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นาย
ดั สสัน   เสมอ เช้ือ  อาจารย์ป ระจ า
รายวิชา ๑๒๔๑๕๑ การบัญชีการเงิน 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายดัสสัน  เสมอเช้ือ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๔๑๕๑ การบัญชีการเงิน             

แก้ไขผลการศึกษาของนายเอกบดินท์  เรืองจรูญ รหัสนิสิต ๕๕๐๗๒๕๗๑ จากเดิม D+ 
แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายดัสสัน  เสมอเช้ือ           
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จัดท า
หนั งสื อ ว่ากล่ าวตัก เตื อน  นายดัสสัน  เสมอเช้ือ 
เรียบร้อยแล้ว 

                  ๖.๒.๙.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๘- 
 

๖.๒.๙.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายก
มลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๑๓๓๗๑ การจัดการการ
ปฏิบัติการ 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายกมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์  อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๑๓๓๗๑              

การจัดการการปฏิบัติการ แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวสุภวลักษณ์  เรือนสิทธิ์  
รหัสนิสิต ๕๔๐๗๔๑๑๒ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ว่ากล่าวตัก เตือน               
นายกมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์ เป็นหนังสือ เนื่องจาก เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จัดท า
หนังสือ ว่ากล่าวตักเตือน นายกมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๙.๓ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี 
นางสาวณปภา  สุวรรณรงค ์อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๕๑๑๐ การประชาสัมพันธ์
เบื้องต้น 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ ให้  นางสาวณปภา  สุ วรรณรงค์  อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๕๑๑๐               

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายจักรกฤษณ์   พันปา   รหัสนิสิต ๕๕๐๗๗๗๑๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ 
๑.๒ นางสาวจิรนันท์   ยี่โสดสารี  รหัสนิสิต ๕๕๐๗๗๗๔๕ จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ 
๑.๓ นายเกษมสันต์   จันต๊ะวงค์  รหัสนิสิต ๕๕๐๗๙๐๒๘ จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน 
นางสาวณปภา  สุวรรณรงค์ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ  
ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณปภา  สุวรรณรงค ์เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

                         ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๗ (๘/๒๕๕๖)        

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะ          
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมหารือ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบ           
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ร่วมกับกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่           
และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประชุมหารือเพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว และน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินรางวัลส าหรับตัวแทนบุคลากร                   
ของมหาวิทยาลัย ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ..... 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่  ได้ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินรางวัลส าหรับตัวแทน      

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินรางวัลส าหรับตัวแทน              
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการ                  
การอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
                              มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๒๐- 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินรางวัลส าหรับตัวแทนบุคลากร           

ของมหาวิทยาลัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗       
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้แผนการศึกษาดังกล่าวกับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้แผนการศึกษาดังกล่าวกับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

                      ระเบียบวาระที ่๖.๒.๔... 
 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อ เปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  

๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อ เปลี่ยนชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ เปลี่ยนชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

๑.  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อ เปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๓.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๓.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๓.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๓.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๓.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อ เปลี่ยนชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ดังนี้ 
๑.๑ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   ๑.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๑.๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๒ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อ เปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                                ๑.๓ ขออนุมตัิ... 
 

 



-๒๒- 
 

๑.๓ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๓.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๓.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑.๓.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๓.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๓.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๓.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนและรายงานผลการศึกษาย้อนหลัง 
สรุปเรื่อง 

เนื่องด้วยนายอาทิตย์  รุ่งน้อย รหัสนิสิต ๕๒๑๘๓๗๖๓ และนางสาวศิริภรณ์  อ่วมเจริญ รหัสนิสิต 
๕๒๑๘๒๓๖๐ นิสิตสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้ผ่านการเรียนตามหลักสูตร    
ของสาขาวิชาการประมงจนครบถ้วนในภาคฤดูร้อนการศึกษา ๒๕๕๕ แต่เมื่อนิสิตได้ท าเรื่องขอส าเร็จการศึกษา            
และกองบริการการศึกษาได้ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของนิสิตแล้ว พบว่านิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
๑๐๙๒๙๑ ฝึกงานหน่วยที่ ๓ (Training III) ท าให้นิสิตไม่สามารถท าเรื่องขอส าเร็จการศึกษาได้ ซึ่งทางสาขาวิชาการประมง
ได้ท าการตรวจสอบแล้ว พบว่าสาขาวิชาฯ ได้ส่งนิสิตทั้งสองรายไปฝึกงานในรายวิชาดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งตราด ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม – ๙ เมษายน ๒๕๕๕ โดยในทางปฏิบัติ สาขาวิชาฯ จะส่งนิสิตไปฝึกงานด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ ง ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนและให้นิสิตกลับมาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานหน่วยที่  ๓ และรายงาน                          
ผลการศึกษาในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาถัดไป แต่เนื่องจากนิสิตทั้งสองรายได้ลืมลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว    
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ จึงไม่สามารถท าเรื่องส าเร็จการศึกษาได้ และขณะนี้นิสิตอยู่ระหว่างการสมัครงาน นั้น  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนและรายงานผลการศึกษา
ย้อนหลัง ในรายวิชา ๑๐๙๒๙๑ ฝึกงานหน่วยที่ ๓ (Training III) และให้เกรด S แก่นิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายอาทิตย์  รุ่งน้อย รหัสนิสิต ๕๒๑๘๓๗๖๓ 
๒. นางสาวศิริภรณ์  อ่วมเจริญ รหัสนิสิต ๕๒๑๘๒๓๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนและรายงานผลการศึกษาย้อนหลัง ในรายวิชา ๑๐๙๒๙๑ ฝึกงานหน่วยที่ ๓ 

(Training III) และให้เกรด S แก่นิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายอาทิตย์   รุ่งน้อย  รหัสนิสิต  ๕๒๑๘๓๗๖๓ 
๑.๒ นางสาวศิริภรณ์ อ่วมเจริญ  รหัสนิสิต  ๕๒๑๘๒๓๖๐ 
ทั้งนี้ โดยให้นิสิตช าระค่าปรับลงทะเบียนเพ่ิมหลังก าหนด ในอัตราเหมาจ่าย จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
                            ๒. มอบคณะเกษตร... 

 
 



-๒๓- 
 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
กรณีส่งผลการศึกษาล่าช้า ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี           
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง ประเด็นความส าเร็จ/ พัฒนาการของการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/ เฉพาะของหน่วยงาน  
ในการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นการประเมินผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น ๕ ประเด็น และในประเด็นที่ ๓ ความส าเร็จ/ พัฒนาการของการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/ 
เฉพาะของหน่วยงาน มีค่าน้ าหนัก ๒๐ หน่วยงานจะต้องท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ (Performance 
Agreement) กับอธิการบดี นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอประเด็นความส าเร็จ/ พัฒนาการ                     
ของการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะของหน่วยงานในการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ (Performance 
Agreement) กับอธิการบดี ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอแจ้ง      
การด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ระดับคณะวิชา จ านวน ๒ คณะวิชา ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้จัดส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และขอให้มหาวิทยาลัย
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว พร้อมแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอพิจารณาการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยพิจารณาการเป็นคณะกรรมการของคณะ ดังนี้ 

๑. เสนอรายชื่อประธานตรวจประเมิน ซึ่งมีรายชื่อเป็นประธานตรวจประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (คณะคัดเลือกไว้แล้ว) 

๒. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีที่ก าหนด โดยให้คณะคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน 
๓. สามารถเลือกคณะกรรมการจากคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการเพ่ิม (มีชื่อในประกาศ    

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
๔. ส าหรับเลขานุการ ถ้าเลือกอาจารย์จากคณะจะเป็นเพียงเลขานุการ และถ้าเลือกผู้ตรวจประเมิน  

จากคณะอ่ืนที่อยู่ในบัญชีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                            มติ  ที่ประชุม... 
 

 



-๒๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๖ โดยพิจารณาการเป็นคณะกรรมการของคณะ ดังนี้ 
๑.๑ ประธานตรวจประเมิน ซึ่ งมีรายชื่อ เป็นประธานตรวจประเมินของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามท่ีคณะไดค้ัดเลือกไว้ 
๑.๒ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีที่ก าหนด โดยให้คณะคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน 
๑.๓ เลือกคณะกรรมการจากคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการเพ่ิม (มีชื่อในประกาศ           

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
๑.๔ กรรมการและเลขานุการ ให้เลือกผู้ตรวจประเมินจากคณะอ่ืนที่อยู่ในบัญชีของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมิน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย          

กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖          
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น 

 

กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต          
ระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
                      ระเบียบวาระที ่๖.๒.๙... 

 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖         

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น 

กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

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

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
(เชียงราย - พะเยา) 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง              

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (เชียงราย - พะเยา) 
เพ่ือพัฒนากิจกรรมวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ นั้น 

คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง              
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (เชียงราย - พะเยา) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (เชียงราย - พะเยา) 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสานงานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว     
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

                     ระเบยีบวาระที่ ๖.๒.๑๑... 
 

 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑ เรื่อง แนวทางการปรับปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดท าแนวทางการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนัดประชุมหารือกับคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ เพ่ือหาแนวทางการปรับปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๒ เรื่อง ตรวจสอบการมอบหมายให้รักษาการแทนคณบดีและการมอบอ านาจ           

ให้ปฏิบัติการแทนคณบดี 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการจัดท าค าสั่งการมอบหมายให้รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี รักษาการแทนคณบดี และการมอบอ านาจให้ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดี                  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยอาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอ านาจ
ให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง  ๆในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบการมอบหมายให้รักษาการแทนคณบดีและ          
การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทนคณบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา           
ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๓ เรื่อง ข้อมูลการพิจารณาของคณะนิติศาสตร์ กรณี นางสาวปานหทัย  บุบผา ที่ได้รับผลกระทบ

จากการปรับปรุงระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แจ้งข้อมูลผลการพิจารณาของคณะฯ กรณี นางสาวปานหทัย  บุบผา รหัส ๕๔๐๓๑๖๖๕ 
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการเรียนในหน้าทดสอบเกรด
ไม่ตรงกับผลการเรียนที่นิสิตได้รับจริง ท าให้มีผลกระทบต่อสถานภาพของนิสิต นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอข้อมูลการพิจารณาของคณะนิติศาสตร์ กรณี นางสาวปานหทัย  บุบผา          
ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวปานหทัย  บุบผา รหัสนิสิต ๕๔๐๓๑๖๖๕ คณะนิติศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๓ ศึกษาต่อได้โดยไม่พ้นสภาพการเป็นนิสิต เป็นกรณีพิเศษ และให้นิสิตช าระค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยยกเว้นค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต และค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า โดยอนุโลม 
                      ระเบยีบวาระที่ ๖.๒.๑๔... 

 
 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลสอบภาษาอังกฤษเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เนื่องจากศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย              
ได้เปลี่ยนแปลงการรับรองผลการเทียบคะแนน กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่  ได้ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์            
การใช้ผลภาษาอังกฤษเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษ           
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่น าเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๕ เรื่อง พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่ประชุมคณะกรรมการเสนอชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖         
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ และได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือเป็นการยกย่องผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของประชาคม
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๓ ปี และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาทราบต่อไป นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่  ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๖ ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย 

๒. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดพะเยา 

๓. ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา 
๔. นางสาวอรุณี ช านาญยา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา 
๕. นายวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 
 
                               ๖. นายบุญชอบ... 

 
 



-๒๘- 
 

๖. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ ์ อธิบดีกรมป่าไม้ 
๗. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 
๘. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 

  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเสนอชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย 

๒. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดพะเยา 

๓. ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา 
๔. นางสาวอรุณี ช านาญยา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา 
๕. นายวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๖. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ ์ อธิบดีกรมป่าไม้ 
๗. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ การปรับเปลี่ยนข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระบบฐานข้อมูล
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดท าโครงการสนับสนุนทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะ
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนทุนการวิจัยแก่ผู้เข้ารับทุนที่ด าเนินการวิจัยหรือด าเนินการพัฒนา          
เพ่ือพัฒนาธุรกิจของตนเองในด้านการเกษตร ชนบท และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร             
โดยก าหนดการยื่นข้อเสนอโครงการภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ขอแจ้งขั้นตอนการขอรับการพิจารณา และสนับสนุนโครงการและงบประมาณจาก อพ.สธ. 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๔ ก าหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (Routine to Research : R๒R) ในวันพฤหัสบดีที่        
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ซึ่งด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อมูล ณ วันที่ 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
       ๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร... 

 
 



-๒๙- 
 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งก าหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๓ ปี ในวันพุธที่              
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 
- พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบูชาท้าวทั้งสี่ 
- การแสดงดนตรี แจ๊ส ออเคสตร้า 
- นิทรรศการ ครบรอบ ๓ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา “๓ ปีแห่งการพัฒนา ปัญญาเพ่ือชุมชน” ระหว่างวันที่            

๑๕ – ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีการประกวดการจัดนิทรรศการ โดยมีรางวัลในการประกวดนิทรรศการ ดังนี้ 
๑) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร 
๒) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร 
๓) รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร 

๖.๓.๔ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒ 
“บางแสนเกมส์” เมื่อวันที่ ๑ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  

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


