
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖๒ (๑๓/๒๕๕๖) 

วันศุกร์ที ่๖ เดือนกันยายน 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 

(รองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

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

         ๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 

๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๑๙. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา ภูมิลา) แทน 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า)  
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. นายศิระวัสฐ์  กาวิละนันท์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร (แทน) ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๑. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๔. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

                      ๑๕. นางสาวณิชาภา... 
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๑๕. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๖. นางวรรณิภา  เหล็กสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๗. นายฤกษ์ดี  แก้วมาเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ 
๒๓. นายอดิศร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   
    

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๑ ท่าน 

คือ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๒. มหาวิทยาลัยพะเยาได้ปรับพ้ืนฐานบัญชีเงินเดือน และได้ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานไปพร้อมกันด้วย          

โดยมีนโยบาย ดังนี้ 
๒.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ 

๑) คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  ไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒) คุณวุฒิปริญญาตรี (๔ ปี)  ไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
๑) คุณวุฒิปริญญาตรี (๔ ปี)   ไม่ต่ ากว่า ๑๖,๐๐๐ บาท 
๒) คุณวุฒิปริญญาตรี (๕ ปี)   ไม่ต่ ากว่า ๑๘,๐๐๐ บาท 
๓) คุณวุฒิปริญญาตรี (๖ ปี) และปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท 
๔) คุณวุฒิปริญญาเอก    ไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิต เพ่ือรองรับการจัดท ากิจกรรมของนิสิต     
แต่ละชมรม โดยจะแยกการจัดตั้งชมรมในสถานที่เป็นจ านวน ๒๐ – ๓๐ ชมรม 

๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยพะเยาจะด าเนินการจัดท าระบบการผลิตน้ าประปา           
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของบุคลากรและนิสิต 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดประกวดการออกแบบวงเวียนใหญ่ บริเวณทางแยกกลุ่มอาคาร
คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ดูแลการจัดประกวดดังกล่าว 

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงระบบเส้นทางเดินรถโดยสาร และปรับปรุงระบบภูมิทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

๗. มอบผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาการจัดท ามติการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ปรากฎข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาและ
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นหลักฐานในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

                     ๘. การประชาสัมพันธ.์.. 
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๘. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) ประสานกับเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือน าข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

๙. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประสานกับจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับการหาแนวทางการป้องกัน
ปัญหาหมอกควันภายในจังหวัดพะเยา  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
ครั้งที่ ๖๑ (๑๒/๒๕๕๖) เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๑ (๑๒/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๑ (๑๒/๒๕๕๖) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขอหารือแนวทางการปรับปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๙ (๑๐/๒๕๕๖)       
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนัดประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
เพ่ือหาแนวทางการปรับปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา 
ท าหนังสือหารือกรณีแนวทางการปรับปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๑๕๕๖ นั้น 
  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือแนวทางการปรับปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. นิสิตรหัส ๕๓ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๔ ให้ใช้ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คงเดิม 
โดยจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นระยะเวลา ๘ สัปดาห์ 

๒. ขออนุมัติปรับปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยขอขยายระยะเวลาการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน (จัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่            
๓๑ มีนาคม – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ดังนี้ 
๒.๑ นิสิตรหัส ๕๔ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๓ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษา 

ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายมาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แทน ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๔ สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประมาณวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)  

 
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

                    ๒.๒ นิสิตรหัส ๕๕... 
 

 



-๕- 
 

๒.๒ นิสิตรหัส ๕๕ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๒ 
๒.๒.๑ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.๒.๒ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๕ สามารถส าเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒.๓ นิสิตรหัส ๕๖ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๑ 
๒.๓.๑ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๒ มาจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของั้นปีที่ ๒ มาจัดการศึกษาใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.๓.๒ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒.๓.๓ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๖ สามารถส าเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) 

๒.๔ ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส าหรับนิสิต                 
ที่ลงทะเบียนเรียน ตามข้อ ๒ ในอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนปกติ 

๒.๕ ขออนุมัติให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ตามข้อ ๒ ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนด
เป็นกรณีพิเศษ 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
ขอหารือแนวทางการปรับปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้  

๑. นิสิตรหัส ๕๓ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๔ ให้ใช้ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คงเดิม 
โดยจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นระยะเวลา ๘ สัปดาห์ 

๒. ขออนุมัติปรับปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยขอขยายระยะเวลาการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน (จัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่            
๓๑ มีนาคม – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ดังนี้ 
๒.๑ นิสิตรหัส ๕๔ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๓ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษา 

ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายมาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แทน ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๔ สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประมาณวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)  

 
 
 

                    ๒.๒ นิสิตรหัส ๕๕... 
 

 



-๖- 
 

๒.๒ นิสิตรหัส ๕๕ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๒ 
๒.๒.๑ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.๒.๒ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๕ สามารถส าเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒.๓ นิสิตรหัส ๕๖ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๑ 
๒.๓.๑ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๒ มาจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของั้นปีที่ ๒ มาจัดการศึกษา 
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.๓.๒ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒.๓.๓ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๖ สามารถส าเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) 

๒.๔ ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส าหรับนิสิต                 
ที่ลงทะเบียนเรียน ตามข้อ ๒ ในอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนปกติ 

๒.๕ ขออนุมัติให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ตามข้อ ๒ ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนด
เป็นกรณีพิเศษ  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้  

๑. อนุมัติให้นิสิตรหัส ๕๓ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๔ ให้ใช้ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คงเดิม 
โดยจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นระยะเวลา ๘ สัปดาห์ 

๒. อนุมัติปรับปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยขอขยายระยะเวลาการศึกษา  
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน (จัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่           
๓๑ มีนาคม – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
๒.๑ อนุมัติรหัส ๕๔ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๓ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษา 

ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายมาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แทน ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๔ สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประมาณวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)  

 
 
 
 
 
 

                    ๒.๒ นิสิตรหัส ๕๕... 
 

 



-๗- 
 

๒.๒ อนุมัตินิสิตรหัส ๕๕ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๒ 
๒.๒.๑ อนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน       

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.๒.๒ อนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๕ สามารถส าเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒.๓ อนุมัตินิสิตรหัส ๕๖ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ ๑ 
๒.๓.๑ อนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๒ มาจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน        

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของั้นปีที่ ๒ มาจัดการศึกษา 
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.๓.๒ อนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๓ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒.๓.๓ อนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๔ มาจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๖ สามารถส าเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) 

๒.๔ อนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส าหรับนิสิต                 
ที่ลงทะเบียนเรียน ตามข้อ ๒ ในอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนปกติ 

๒.๕ อนุมัติให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ตามข้อ ๒ ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนด
เป็นกรณีพิเศษ 

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามข้อ ๒ โดยมอบกองบริการการศึกษา
นัดประชุมหารือกับคณะ/วิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม             
การใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
              ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา... 

 
 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์         
ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือ
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ นัดหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร            
เพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ให้เหมาะสมต่อไป              

๓. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ ่งแวดล้อมน าเสนอคณะกรรมการการเง ินและทรัพย์ส ิน           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ           

วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ        
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ        
การประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ
จ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว หน้าที่ ๑ ข้อ ๒  
จาก ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) ผู้ดูแลกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 
เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) รองประธานกรรมการ 

 
 
 
 
                 ระเบยีบวาระที่ ๔.๑.๓... 

 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน             
การวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจ า พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนางานประจ า พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา                         
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนางานประจ า พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนางานประจ า         
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์  
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือการพัฒนางานประจ า พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬา

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติการขอใช้
สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้สนามกีฬาตลอดจนเพ่ือเป็นระบบกลไกในการ
ปฏิบัติงานของงานกีฬาและนันทนาการได้น าไปปฏิบัติต่อไป นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติ การขอใช้สนามกีฬา 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๑๕  
จาก “บุคลากร” หมายความว่า บุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 
เป็น “บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 

 
                  ระเบียบวาระที ่๔.๑.๕... 

 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบกองบริการการศึกษา
น าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา... 
 

 



-๑๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 

ระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามมติ       
ที่ประชุม และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ ๒ 
ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
ระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาหารือร่วมกับกองคลัง เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
ดังกล่าว ในข้อ ๔ และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๘... 

 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๘ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินการจัดตารางเรียน 
ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ
จัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินการจัด   
ตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน 
และตารางสอบ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เผยแพร่ผ่าน website           
ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้น ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ          
ในแต่ละชุด นั้น 

  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

             ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา... 
 

 



-๑๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน        
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง

วิทยุกระจายเสียง ส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
กับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประสานเกี่ยวกับความร่วมมือ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง นั้น 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค        
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ส าหรับการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ ง
วิทยุกระจายเสียง ส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัย
ทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใช้กับนิสิตรหัส ๕๕ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่             

๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
๑. เห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

ในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปรับแก้ไขแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร    

ในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้กับนิสิต ๕๕ เท่านั้น 
๒.๑.๑ ย้ายรายวิชา xxxxxx วิชาเลือกเสรี ๓(x-x-x) จากชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น     

ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
๒.๑.๒ ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๒๐ เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔(๓-๓-๘) จากชั้นปีที่ ๒     

ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
๒.๑.๓ ย้ายรายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๖) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

ไปเรียนชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 
๒.๒ ปรับแก้ไขแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร         

ในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้กับนิสิต ๕๖ เป็นต้นไป 
 ๒.๒.๑ ย้ายรายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๖) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
 ๒.๒.๒ ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๒๐ เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔(๓-๓-๘) จากชั้นปีที่ ๒     

ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
๓.  มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมและให้น าเสนอ       

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัย
ทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้กับนิสิตรหัส ๕๕ ดังนี้ 

๑. ย้ายรายวิชา xxxxxx วิชาเลือกเสรี ๓(x-x-x) จากชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาต้น 

๒. ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๒๐ เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔(๓-๓-๘) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น        
ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

๓. ย้ายรายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๖) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียนชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาต้น 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

               ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา... 
 

 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้กับนิสิตรหัส ๕๕ ดังนี้ 

๑. ย้ายรายวิชา xxxxxx วิชาเลือกเสรี ๓(x-x-x) จากชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาต้น 

๒. ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๒๐ เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔(๓-๓-๘) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น             
ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

๓. ย้ายรายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๖) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียนชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาต้น 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตปิรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้กับนิสิตรหัส ๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ ย้ายรายวิชา xxxxxx วิชาเลือกเสรี ๓(x-x-x) จากชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ 

ภาคการศึกษาต้น 
๑.๒ ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๒๐ เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔(๓-๓-๘) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 

ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
๑.๓ ย้ายรายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๖) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียนชั้นปีที่ ๓ 

ภาคการศึกษาต้น 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัย

ทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใช้กับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่             
๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
ในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๒.๑ ปรับแก้ไขแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร    
ในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้กับนิสิต ๕๕ เท่านั้น 

๒.๑.๑ ย้ายรายวิชา xxxxxx วิชาเลือกเสรี ๓(x-x-x) จากชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น     
ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 

๒.๑.๒ ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๒๐ เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔(๓-๓-๘) จากชั้นปีที่ ๒     
ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

                    ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒... 
 

 



-๑๖- 
 

๒.๑.๓ ย้ายรายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๖) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
ไปเรียนชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 

๒.๒ ปรับแก้ไขแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร         
ในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้กับนิสิต ๕๖ เป็นต้นไป 

๒.๒.๑ ย้ายรายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๖) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 

๒.๒.๒ ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๒๐ เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔(๓-๓-๘) จากชั้นปีที่ ๒     
ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

๓.  มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมและให้น าเสนอ       
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัย
ทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้กบันิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป ดังนี้ 

๑. ย้ายรายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๖) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียน   
ในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 

๒. ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๒๐ เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔(๓-๓-๘) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

โดยมีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏ       
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่      
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้กับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป ดังนี้ 

๑. ย้ายรายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๖) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียน   
ในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 

๒. ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๒๐ เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔(๓-๓-๘) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น    
ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

โดยมีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตปิรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้กับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป ดังนี้ 
๑.๑ ย้ายรายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๖) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียน   

ในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
๑.๒ ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๒๐ เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔(๓-๓-๘) จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น    

ไปเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
               ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓... 

 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
โครงการพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยมอบ
คณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมและมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย            
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
โครงการพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕           
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 

ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่    

๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๑๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑           

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพิเศษ 

และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพิเศษ และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพิเศษ และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร    
โครงการพิเศษ และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพิเศษ และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอน 
ผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพิเศษ 
และ (ร่าง) คู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖           

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

              ระเบียบวาระที ่๔.๕... 
 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง การเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาไทย) แบบ ๑.๑ ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาไทย) แบบ ๑.๑ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์เท่านั้น     
ซึ่งไม่เป็นการเพ่ิมภาระงานส าหรับอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ทั้งยังจะเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ประสงค์        
จะเข้าศึกษาได้อีกทางหนึ่ง และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศรับสมัคร โดยจะรับบุคคลเข้าศึกษา
จ านวน ๓ ราย คุณสมบัติเฉพาะคือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง       
ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาไทย) แบบ ๑.๑ ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
อนุมัติเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาไทย) แบบ ๑.๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาไทย) แบบ ๑.๑ ภาคการศึกษาปลาย          
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเปิดรับบุคคลเข้าศึกษา 
หลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาไทย) แบบ ๑.๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา  บุญยรักษ์ 

และรองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๔๗๒๔ 
วรรณกรรมปัจจุบันเชิงสังเคราะห์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา  บุญยรักษ์ 
และรองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
ในรายวิชา ๑๔๔๗๒๔ วรรณกรรมปัจจุบันเชิงสังเคราะห์ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา  บุญยรักษ์ 
และรองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 

              ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 
 

 



-๒๐- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา  บุญยรักษ์ 

และรองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๔๗๒๔ วรรณกรรมปัจจุบัน
เชิงสังเคราะห์ ภาคเรียนที่ ๓ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา  บุญยรักษ์ และรองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา  บุญยรักษ์ และรองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขา วิชาภาษาไทย ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๔๔๗๒๔  
วรรณกรรมปัจจุบันเชิงสังเคราะห์ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสน่หา  บุญยรักษ์  และ                  
รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต          
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งอยู่ในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗            
โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้ยื่นหลักสูตรดังกล่าวไปยังสภาการแพทย์แผนไทย เพ่ือรับรองหลักสูตรก่อนที่จะด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งสภาการแพทย์แผนไทย จึงยังไม่มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือพิจารณาหลักสูตรดังกล่าว และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะท าการพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวเมื่อใด 
ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทย ก าหนดให้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์และสถานที่ฝึกปฏิบัติ
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้พร้อมก่อนที่จะเปิดรับนิสิตได้ นั้น 
  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิตเมื่อผ่านการรับรองหลักสูตร และผ่านการตรวจเยี่ยมสถานที่จัดการเรียน
การสอนจากคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 

 
 
 

             ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา... 
 

 



-๒๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิต
เมื่อผ่านการรับรองหลักสูตร และผ่านการตรวจเยี่ยมสถานที่จัดการเรียนการสอนจากคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไป  

 
มติ  คณะแพทยศาสตร์ขอถอนวาระการประชุม          
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายการเปิดหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นั้น 

  เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ ได้ขอขยายระยะเวลาการเปิดหลักสูตรดังกล่าว กองแผนงาน จึงขออนุมัติ        
เลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จากเดิม ปีการศึกษา ๒๕๕๗           
เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากเดิม จากปีการศึกษา ๒๕๕๗           
เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์               

จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตร ขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร และ             

ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ได้เสนอการขออนุมัติเลื่อน      
การเปิดหลักสูตร การขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร และการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าในแผนการเปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร เดิมปีการศึกษา ขอปรับใหม่เป็นปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ 

 
 
 

                           ๒. ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๒- 
 

๒. ขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือชุมชน ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๒๕๕๗ 

๓. ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าในแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ๒๕๕๗ 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตร การขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร และการขออนุมัติ
บรรจุหลักสูตรเข้าในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ของคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ดังนี้  

๑. ขออนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร เดิมปีการศึกษา ขอปรับใหม่เป็นปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ 

๒. ขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือชุมชน ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๒๕๕๗ 

๓. ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าในแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ๒๕๕๗ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตร การขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร และการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าในแผน             
การเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
และคณะสหเวชศาสตร์ ดังนี้  

๑. ขออนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร เดิมปีการศึกษา ขอปรับใหม่เป็นปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ 
 
                         ๒. ขออนุมัติ... 

 
 



-๒๓- 
 

๒. ขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือชุมชน ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๒๕๕๗ 

๓. ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าในแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร เดิมปีการศึกษา ปรับใหม่เป็นปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ 

๒. อนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือชุมชน ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๒๕๕๗ 

๓. อนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าในแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ๒๕๕๗ 

๔. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 

๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่    

๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน       
๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต             
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๒๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตร                  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่    
๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒... 
 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติการเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ ของคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖       

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์         
ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติการเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ ของคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ให้กับ 
๑.๑  นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  แบบ ก จ านวน ๖ ราย 
๑.๒  นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)  แบบ ก จ านวน ๑ ราย 

๒. ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ให้กับ 
๒.๑  นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  แบบ ก จ านวน ๘ ราย 
๒.๒  นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)  แบบ ก จ านวน ๒ ราย 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติการเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ให้กับ 
๑.๑  นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  แบบ ก จ านวน ๖ ราย 
๑.๒  นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)  แบบ ก จ านวน ๑ ราย 

๒. ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ให้กับ 
๒.๑  นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  แบบ ก จ านวน ๘ ราย 
๒.๒  นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)  แบบ ก จ านวน ๒ ราย 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์  ของคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ ดังนี้ 
๑) ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ให้กับ 

๑.๑ นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  แบบ ก จ านวน ๖ ราย 
๑.๒ นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)   แบบ ก จ านวน ๑ ราย 

๒) ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ให้กับ 
๒.๑ นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  แบบ ก จ านวน ๘ ราย 
๒.๒ นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)  แบบ ก จ านวน ๒ ราย 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขข้อที่ ๑.๑ , ๑.๒ , ๒.๑ และ ๒.๒ 
จาก แผน ก เป็น แบบ ก  

             ระเบียบวาระที ่๔.๑๓... 
 

 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เรื่อง ประเด็นปัญหาที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖       
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท าหนังสือเสนอมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ปัญหาที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงเสนอประเด็นปัญหาที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัย
ปรับปรุง ดังนี้ 

๑. การปรับปรุงแอร์ ห้องเรียน C ๓๐๒ อาคารเรียนรวมหลังเก่า เนื่องจากแอร์ไม่เย็น 
๒. การจัด รปภ. ดูแลการจอดรถ ไม่ให้จอดรถซ้อนคัน 
๓. การปรับปรุงห้องน้ า อาคารเรียนรวมหลังเก่า 
๔. การสนับสนุนส าหรับท ากิจกรรม อ่านหนังสือ และท างาน ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
๕. การจัดสวัสดิการการเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
ประเด็นปัญหาที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง ดังนี้ 

๑. การปรับปรุงแอร์ ห้องเรียน C ๓๐๒ อาคารเรียนรวมหลังเก่า เนื่องจากแอร์ไม่เย็น 
๒. การจัด รปภ. ดูแลการจอดรถ ไม่ให้จอดรถซ้อนคัน 
๓. การปรับปรุงห้องน้ า อาคารเรียนรวมหลังเก่า 
๔. การสนับสนุนส าหรับท ากิจกรรม อ่านหนังสือ และท างาน ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
๕. การจัดสวัสดิการการเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามประเด็นปัญหา          
ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเสนอ ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงแอร์ ห้องเรียน C ๓๐๒ อาคารเรียนรวมหลังเก่า เนื่องจากแอร์ไม่เย็น 
๒. จัด รปภ. ดูแลการจอดรถ ไม่ให้จอดรถซ้อนคัน 
๓. ปรับปรุงห้องน้ า อาคารเรียนรวมหลังเก่า 
๔. สนับสนุนส าหรับท ากิจกรรม อ่านหนังสือ และท างาน ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
๕. จัดสวัสดิการการเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 

                    ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔... 
 

 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖        
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประสานจากส านักพระราชวัง กรณีการเลื่อนก าหนดการพระราชทาน
ปริญญาบัตร จากเดิม วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ดังนี้ 

๑. วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 
 จากเดิม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๒. วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการศึกษา 
 จากเดิม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๓. วันประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 

จากเดิม วันที่ ๑๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๓ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๔. วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 

จากเดิม วันที่ ๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๕. วันสุดท้ายของการแก้ไข ชื่อ – สกุล ของนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 จากเดิม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๖. วันปิดภาคเรียน 

จากเดิม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๗. วันส าเร็จการศึกษา 

จากเดิม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๘. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 

จากเดิม วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  (งดการเรียนการสอน วันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗) 
เป็น วันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ (งดการเรียนการสอน วันที่ ๖ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗) 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท             
และระดับปริญญาเอก ภาคปกต ิดังนี้ 

๑. วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 
 จากเดิม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๒. วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการศึกษา 
 จากเดิม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๓. วันประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 

จากเดิม วันที่ ๑๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๓ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๔. วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 

จากเดิม วันที่ ๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
                      ๕. วันสุดท้าย... 

 
 



-๒๘- 
 

๕. วันสุดท้ายของการแก้ไข ชื่อ – สกุล ของนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 จากเดิม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๖. วันปิดภาคเรียน 

จากเดิม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๗. วันส าเร็จการศึกษา 

จากเดิม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๘. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 

จากเดิม วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  (งดการเรียนการสอน วันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗) 
   เป็น วันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ (งดการเรียนการสอน วันที่ ๖ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ดังนี้ 

๑. วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 
 จากเดิม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๒. วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการศึกษา 
 จากเดิม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๓. วันประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 
 จากเดิม วันที่ ๑๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๓ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๔. วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 
 จากเดิม วันที่ ๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๕. วันสุดท้ายของการแก้ไข ชื่อ – สกุล ของนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 จากเดิม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๖. วันปิดภาคเรียน 
 จากเดิม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๗. วันส าเร็จการศึกษา 
 จากเดิม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๘. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 
 จากเดิม วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  (งดการเรียนการสอน วันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗) 
 เป็น วันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ (งดการเรียนการสอน วันที่ ๖ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕... 
 

 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
กรณี นางสาวพรสวรรค์  แซ่หว้า 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่นางสาวพรสวรรค์  แซ่หว้า รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๖๓๕๗๙๒๗ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เรียบร้อยแล้ว แต่นิสิตไม่สามารถช าระเงินได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้ช าระเงินได้ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งนิสิตจะสามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและอัตราค่าปรับการช าระเงินบ ารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าได้ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น 
 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติขยายเวลาช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖   
กรณี นางสาวพรสวรรค์  แซ่หว้า ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ         
การประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว นิสิตได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จริง อนึ่ง เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะฯ แจ้งว่า นิสิตเป็นผู้มี
ความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จึงเห็นสมควรอนุมัติขยายระยะเวลาการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
ให้กับนิสิตรายดังกล่าว โดยให้นิสิตช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมค่าปรับ
การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้า จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยอนุโลม 
(ก าหนดวันสอบปลายภาค ในวันที่ ๓๐ กันยายน ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ )  

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

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตรา
ค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติขยายเวลาช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กรณี นางสาวพรสวรรค์  แซ่หว้า 
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตใิห้ขยายเวลาการขอผ่อนผันช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ของนางสาวพรสวรรค์  แซ่หว้า รหัสนิสิต ๕๖๓๕๗๙๒๗ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๒. ให้นิสิตช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมค่าปรับการช าระเงิน                   
ค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้า จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยอนุโลม  

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

                     ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕.๒... 
 

 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
กรณี นางสาวพรศรี  แดงฤทัย 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีน่างสาวพรศรี  แดงฤทัย รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๒๓๐๒๐๓๔ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ได้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว แต่นิสิตไม่สามารถช าระเงิน
ได้ตามก าหนดของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้ช าระเงินได้ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน 
จึงขอขยายระยะเวลาการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติขยายเวลาช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖      
กรณี นางสาวพรศรี  แดงฤทัย รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๒๓๐๒๐๓๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว นิสิตได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จริง อนึ่ง เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะฯ แจ้งว่า นิสิตเป็นผู้มี
ความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน กรณีอนุมัติขยายระยะเวลาการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ให้กับ
นิสิตรายดังกล่าว จึงเห็นควรให้นิสิตช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าปรับการ
ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้า จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ภายใน ๕ วันท าการหลังจากได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย โดยอนุโลม (ก าหนดวันสอบปลายภาค ในวันที่ ๓๐ กันยายน ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)  

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

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตรา
ค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติขยายเวลาช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กรณี นางสาวพรศรี  แดงฤทัย 
ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตใิห้ขยายเวลาการขอผ่อนผันช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ของนางสาวพรศรี  แดงฤทัย รหัสนิสิต ๕๒๓๐๒๐๓๔ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

๒. ให้นิสิตช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าปรับการช าระเงิน                 
ค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้า จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ภายใน ๕ วันท าการหลังจากได้รับอนุมัติ                      
จากมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม 

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

 
 
 

                     ระเบยีบวาระที่ ๔.๑๖... 
 

 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ เรื่อง ขอเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริการการศึกษา ได้มีนิสิตยื่นขอส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕  ซึ่งกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว มีนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถส าเร็จการศึกษา
ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา      
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๒,๔๐๒ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน   ๒๗๗ ราย 
๓. ระดับปริญญาเอก จ านวน   ๑ ราย 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๒,๔๐๒ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน   ๒๗๗ ราย 
๓. ระดับปริญญาเอก จ านวน   ๑ ราย 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๒,๔๐๒ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน   ๒๗๗ ราย 
๓. ระดับปริญญาเอก จ านวน   ๑ ราย 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒,๔๐๒ ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาโท จ านวน    ๒๗๗ ราย 
๑.๓ ระดับปริญญาเอก จ านวน       ๑  ราย 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขรายชื่อและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
จาก ๒,๔๐๒ ราย เป็น ๒,๔๐๕ ราย เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนขอแก้ไขผลการเรียนและส่งผล
การเรียนล่าช้าซึ่งส่งผลให้มีนิสิตส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา ๒๕๕๕ เพิ่มเติม 
จ านวน ๓ ราย 

๓. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

                ระเบยีบวาระที่ ๔.๑๗... 
 

 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗  เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร” 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการ
นานาชาติด้านการเกษตรและอาหาร โดยมีพันธกิจเพ่ือให้การอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และบริการวิเคราะห์ทดสอบ
ทางด้านการเกษตรและอาหารแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างวิชาชีพ 
และเสริมสร้างการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเกษตรและอาหาร ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต       
ของประชาชนในทุกภาคส่วน 
 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติ   
ด้านเกษตรและอาหาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร” 
๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติหารือกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับ งบประมาณ

และรายละเอียดโครงการดังกล่าวต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘  เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง” 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ
เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพันธกิจหลัก ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เกื้อกูลกันแบบครบวงจรตามแนวพระราชด าริ
เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ที่สนใจ 

๒. เป็นสถานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาคสนามส าหรับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี (Research and Development) ด้านการเกษตรที่เป็นมิตร          

กับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ในภาคเหนือ เพ่ือความยั่งยืนในอาชีพการเกษตร 
๔. เป็นสถานที่ใช้ในการฝึกงานของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

และนักศึกษาต่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
๕. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเกษตร       
ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติหารือกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับงบประมาณ

และรายละเอียดโครงการดังกล่าวต่อไป 
                    ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙... 

 
 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดตั้งหน่วยพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขึ้น
ในกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดยอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ ก าหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์   
ในอัตรา ๑๕๐ บาท/คน/โครงการ โดยขณะนี้มีโครงการวิจัยบางเรื่องที่ต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบันพิจารณา 
ซึ่งอัตราค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยดังกล่าวที่ก าหนดไว้อาจต่ าเกินไป เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน
และทางมหาวิทยาลัยพะเยา มีโอกาสขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ครั้งต่อไป นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน โดยสามารถเบิกจ่ายไม่เกินโครงการละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับ
อัตราการเบิกจ่ายส าหรับผู้อ่านบทความทางวิชาการหรือวิจัยในกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
ข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน 
โดยสามารถเบิกจ่ายไม่เกินโครงการละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับอัตราการเบิกจ่ายส าหรับผู้อ่านบทความทางวิชาการ
หรือวิจัยในกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน 
โดยสามารถเบิกจ่ายไม่เกินโครงการละ ๑,๐๐๐ บาท 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์            
และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ระเบยีบวาระที่ ๔.๒๐... 
 

 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของวิทยาเขตเชียงราย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาเขตเชียงราย ได้รับมอบหมายให้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖           
ซึ่งวิทยาเขตเชียงราย ได้ชี้แจงว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง เป็นผู้รับผิดชอบในการเรียนการสอน           
ส่วนวิทยาเขตเชียงราย เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ของวิทยาเขตเชียงราย เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันและส่งเรื่องเตรียมประสานกับ สมศ. เรื่อง EQA ระหว่างวันที่ 
๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
ข้อหารือการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของวิทยาเขตเชียงราย เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน
และส่งเรื่องเตรียมประสานกับ สมศ. เรื่อง EQA ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาเขตเชียงรายจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และเตรียมประสานกับ สมศ. เรื่องการตรวจ EQA ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ เรื่อง ขอยกเว้นไม่ประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ.          

ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้รับนโยบายให้รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
(โครงการพิเศษ) จ านวน ๕ หลักสูตร ๔ สาขาวิชา และระดับปริญญาโท แผน ข จ านวน ๗ หลักสูตร ๙ สาขาวิชา โดยการประเมิน    
การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ต้องได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ.            
ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไม่สามารถประเมินได้ ดังนี้ 

๑. วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจ า จ านวน ๒ ท่าน ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร คือ คณบดี และรองคณบดี 
๒. ในการบริหารจัดการเรียนการสอนนั้น วิทยาลัยฯ ได้ใช้หลักสูตรของคณะในการจัดการเรียนการสอน      

โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนเป็นอาจารย์ประจ าคณะ ซึ่งอาจารย์ผู้สอน
เป็นอาจารย์ประจ าคณะ และอาจารย์ภายนอก 

  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอยกเว้นไม่ประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
การขอยกเว้นไม่ประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ต่อไป 
 
 
 
 

                           มติ  ทีป่ระชุม... 
 

 



-๓๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จัดเตรียมการประเมินการประกันคุณภาพดังกล่าว 
จ านวน ๓ รูปแบบ ดังนี ้

๑. การประเมินแบบมีอาจารย์ประจ า จ านวน ๒ ท่าน ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร คือ คณบดี และรองคณบดี 
๒. ในการบริหารจัดการเรียนการสอนนั้น ให้ใช้หลักสูตรของคณะในการจัดการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์       

ผู้ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนเป็นอาจารย์ประจ าคณะ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์
ประจ าคณะ และอาจารย์ภายนอก 

๓. การประเมินตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยพะเยา และจัดท าหนังสือแจ้งให้ สมศ. พิจารณาก่อนการประเมิน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณภายใต้โครงการ อพ.สธ. โดยผ่านความเห็นชอบ                
จากคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ก่อนการเสนอขอรับงบประมาณประจ าปี ไปยังแหล่งทุนต่างๆ  นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ดังนี้ 

๑. โครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. โครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ.    
ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ดังนี้ 

๑. โครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. โครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุ ์พืช อันเนื ่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มหาวิทยาลัยพะเยา           
(อพ.สธ. – มพ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ดังนี้ 

๑. โครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. โครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
                   ระเบียบวาระที ่๔.๒๓... 

 
 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ และระยะเวลาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของ สมศ. 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการ และระยะเวลา                
ในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๒. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ในระหว่างวันที่               

๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยหน่วยงานจะต้องเตรียมพร้อม คือ  
๒.๑  ส่งแบบกรอกข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
๒.๒  จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

และปีการศึกษา ๒๕๕๕ หน่วยงานละ ๑ เล่ม ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบคณะกรรมการ และระยะเวลาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๒. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ในระหว่างวันที่               

๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยหน่วยงานจะต้องเตรียมพร้อม คือ  
๒.๑  ส่งแบบกรอกข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
๒.๒   จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

และปีการศึกษา ๒๕๕๕ หน่วยงานละ ๑ เล่ม ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคณะกรรมการ และระยะเวลาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของ สมศ. ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๒. ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

โดยหน่วยงานจะต้องเตรียมพร้อม คือ 
๒.๑  ส่งแบบกรอกข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
๒.๒  จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

และปีการศึกษา ๒๕๕๕ หน่วยงานละ ๑ เล่ม ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
                     ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔... 

 
 



-๓๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ทั้งระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ตระหนักและเห็นความส าคัญ           
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลจากผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
และสามารถส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน          
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบวิทยาเขตเชียงราย และคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

๒. มอบผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยพะเยาตามเกณฑ์ สมศ. จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพ่ือแก้ไขผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คะแนนดีขึ้น โดยก าหนดส่งกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

๓. มอบผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าแบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ 
เพ่ือปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับ             
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัย 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยโครงการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย ได้เริ่มด าเนินการที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งในขณะนี้มีความแข็งแรง จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นหน่วยงานอิสระ เพ่ือความก้าวหน้าและมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการด าเนินงานในระยะต่อไป  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอทราบนโยบายและขอความเห็นชอบการจัดตั้ง
หน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. โครงการศูนย์เครื่องมือกลาง 
๓. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) 
๔. เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) 
๕. ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

              ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๓๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. โครงการศูนย์เครื่องมือกลาง 
๓. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) 
๔. เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) 
๕. ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑.๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑.๒ โครงการศูนย์เครื่องมือกลาง 
๑.๓ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) 
๑.๔ เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) 
๑.๕ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาปรับโครงสร้างการจัดตั้ งหน่วยงาน                  
เพ่ือสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา              
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ เรื่อง การติดตามภาวะการมีงานท า และความพึงพอใจนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินโครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และโครงการส ารวจความพึงพอใจ
นายจ้าง/ ผู้ประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต ขึ้นทุกปี เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา และประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และ สกอ. ต่อไป นั้น 

  กองแผนงาน ได้ด าเนินการส ารวจผลในระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการประกันคุณภาพ ส าหรับผู้บริหาร 
(UPQA Plus System) ระดับคณะ/ วิทยาลัย ให้ตรงกับระดับมหาวิทยาลัยแล้ว กองแผนงาน จึงขอเสนอการติดตามภาวะการมีงานท า 
และความพึงพอใจนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ         
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
การติดตามภาวะการมีงานท า และความพึงพอใจนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขตารางสรุปผลการติดตามภาวะการมีงานท า
และความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔               
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญา 

                 ระเบียบวาระที ่๔.๒๗... 
 

 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว และการทดลองปฏิบัติงานเพื่อเข้ารับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายในการก าหนดหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการทดลองปฏิบัติงาน
เพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการทดลองปฏิบัติงานเพ่ือเข้ารับ            
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการทดลองปฏิบัติงานเพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายบริการ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการทดลองปฏิบัติงาน
เพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๘ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครึ่งปีหลัง 

(กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๖) ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กองทุน            
เพ่ือการศึกษา หลังปรับ – ลด  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๓,๑๔๖ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 
เพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจโครงการและกิจกรรม และเนื่องจากในระหว่างปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
มีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนภารกิจ ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว โดยอยู่ระหว่างรอตัดจ่าย          
จากกองคลัง และผูกพันการด าเนินกิจกรรมไว้แล้ว จึงท าให้ประมาณการรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณไม่เพียงพอ นั้น  

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ         
รายจ่ายครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๖) ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กองทุนเพ่ือการศึกษา เป็นจ านวนเงิน       
๒๑๖,๓๐๙ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) ดังหมวดรายจ่าย ดังนี้ 

๑. หมวดค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงิน ๑๑๕,๓๐๙ บาท 
๒. หมวดค่าใช้สอย เป็นจ านวนเงิน  ๕๘,๐๐๐ บาท 
๓. หมวดค่าวัสดุ เป็นจ านวนเงิน  ๔๓,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

             ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา... 
 

 



-๔๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติใช้เงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๖)    
ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กองทุนเพ่ือการศึกษา เป็นจ านวนเงิน ๒๑๖,๓๐๙ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
สามร้อยเก้าบาทถ้วน) ดังหมวดรายจ่าย ดังนี้  

๑. หมวดค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงิน ๑๑๕,๓๐๙ บาท 
๒. หมวดค่าใช้สอย เป็นจ านวนเงิน  ๕๘,๐๐๐ บาท 
๓. หมวดค่าวัสดุ เป็นจ านวนเงิน  ๔๓,๐๐๐ บาท 

 

มติ  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมขอถอนวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๙ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัดกองอาคารสถานที่ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ ากองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่               
๑๔ (๕/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างกองอาคารสถานที่ โดยเพ่ิมหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อมขึ้นอีก ๑ หน่วยงาน ในสังกัดกองอาคารสถานที่ นั้น  

  กองอาคารสถานที่ จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัดกองอาคารสถานที่ ดังนี้ 
๑. งานรักษาความปลอดภัย ขอปรับเปลี่ยนเป็น งานความปลอดภัย 
๒. ขออนุมัติเพ่ิมหน่วยงานอีก ๑ หน่วยงาน คือ งานสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากเดิม ๔ หน่วยงาน เป็น ๕ หน่วยงาน 

ประกอบด้วย งานธุรการ งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง งานพัฒนาภูมิทัศน์ งานความปลอดภัย และ
งานสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัดกองอาคารสถานที่ ดังนี้ 

๑. งานรักษาความปลอดภัย ขอปรับเปลี่ยนเป็น งานความปลอดภัย 
๒. ขออนุมัติเพ่ิมหน่วยงานอีก ๑ หน่วยงาน คือ งานสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากเดิม ๔ หน่วยงาน เป็น ๕ หน่วยงาน 

ประกอบด้วย งานธุรการ งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง งานพัฒนาภูมิทัศน์ งานความปลอดภัย          
และงานสิ่งแวดล้อม  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัดกองอาคารสถานที่ ดังนี้ 
๑. งานรักษาความปลอดภัย ปรับเปลี่ยนเป็น งานความปลอดภัย 
๒. อนุมัติเพ่ิมหน่วยงานอีก ๑ หน่วยงาน คือ งานสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากเดิม ๔ หน่วยงาน เป็น ๕ หน่วยงาน 

ประกอบด้วย งานธุรการ งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง งานพัฒนาภูมิทัศน์ งานความปลอดภัย 
และงานสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 

                 ระเบียบวาระที ่๔.๓๐... 
 

 



-๔๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๐ เรื่อง การพิจารณาสัญญาเช่ารถยนต์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ใช้รถสวัสดิการรับ – ส่งนิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัย                 
เพ่ือลดอุบัติเหตุและลดมลพิษ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าข้อความบางส่วนในสัญญาไม่ตรงกับความเป็นจริง           
ซึ่งผู้ให้เช่าหรือทางมหาวิทยาลัยเองไม่สามารถปฏิบัติได้ จึงมีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนข้อความดังกล่าว เพ่ือประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ผู้ให้เช่ามีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือขอปรับราคาค่าเช่า เนื่องจากในปี ๒๕๕๕ มีการปรับค่าแรงงานขั้นต่ า                     
ซึ่งทางบริษัทผู้ให้เช่าต้องแบกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ิมขึ้นมาก อีกทั้งตลอดระยะเวลาสัญญาเช่ามีการปรับราคาขึ้นของเชื้อเพลิง     
หลายครั้ง จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับค่าจ้างในส่วนที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาสัญญาเช่ารถยนต์ เพ่ือพิจารณาสัญญาเช่ารถยนต์ดังกล่าว โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสัญญาเช่ารถยนต์ 
ได้ด าเนินการในคราวประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖         
และในคราวประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
  ๑.  การพิจารณาค่าจ้างคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยปรับค่าจ้างเพ่ิมในส่วนของ

ค่าแรงที่เพ่ิมขึ้นตามประกาศกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 
 ๑.๑  เห็นควรปรับค่าแรงในวันท างานปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

จ านวน ๓๖๕ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๔,๒๕๐ บาท 
๑.๒  เห็นควรปรับค่าแรงในส่วนค่าล่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

จ านวน ๓๖๕ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๙,๐๐๐ บาท 
 ๑.๓  รวม ๒ รายการ เป็นเงินที่ปรับเพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น ๓,๓๔๓,๒๕๐ บาท 

  ๒.  การขอลดจ านวนการให้บริการส าหรับวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จากที่กองอาคารสถานที่
ได้ส ารวจย้อนหลัง ๓ เดือน เมื่อค านวณตามสัดส่วนในการให้บริการวันปกติ/วันเสาร์และอาทิตย์ 
สามารถลดจ านวนได้ ๒ คัน โดยให้ลดสายหน้ามหาวิทยาลัย ๑ คัน และสายหอพัก ๑ คัน 

  กองอาคารสถานที่ จึงขอพิจารณาสัญญาเช่ารถยนต์ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
สัญญาเช่ารถยนต์ ดังนี้ 
  ๑.  การพิจารณาค่าจ้างคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยปรับค่าจ้างเพ่ิมในส่วนของ

ค่าแรงที่เพ่ิมขึ้นตามประกาศกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 
 ๑.๑  เห็นควรปรับค่าแรงในวันท างานปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

จ านวน ๓๖๕ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๔,๒๕๐ บาท 
๑.๒  เห็นควรปรับค่าแรงในส่วนค่าล่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

จ านวน ๓๖๕ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๙,๐๐๐ บาท 
 ๑.๓  รวม ๒ รายการ เป็นเงินที่ปรับเพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น ๓,๓๔๓,๒๕๐ บาท 

  ๒.  การขอลดจ านวนการให้บริการส าหรับวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จากที่กองอาคารสถานที่
ได้ส ารวจย้อนหลัง ๓ เดือน เมื่อค านวณตามสัดส่วนในการให้บริการวันปกติ/วันเสาร์และอาทิตย์ 
สามารถลดจ านวนได้ ๒ คัน โดยให้ลดสายหน้ามหาวิทยาลัย ๑ คัน และสายหอพัก ๑ คัน  

 
                    มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๔๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตปิรับค่าจ้างเพ่ิมในส่วนของค่าแรงที่เพ่ิมขึ้นตามประกาศกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 

๑.๑  ปรับค่าแรงในวันท างานปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗          
จ านวน ๓๖๕ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๔,๒๕๐ บาท 

๑.๒  ปรับค่าแรงในส่วนค่าล่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
จ านวน ๓๖๕ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๙,๐๐๐ บาท 

๑.๓  รวม ๒ รายการ เป็นเงินที่ปรับเพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น ๓,๓๔๓,๒๕๐ บาท 
๒. อนุมัติลดจ านวนการให้บริการส าหรับวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จากที่กองอาคารสถานที่

ได้ส ารวจย้อนหลัง ๓ เดือน เมื่อค านวณตามสัดส่วนในการให้บริการวันปกติ/วันเสาร์และอาทิตย์ 
สามารถลดจ านวนได้ ๒ คัน โดยให้ลดสายหน้ามหาวิทยาลัย ๑ คัน และสายหอพัก ๑ คัน 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)           
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชา วิทยาศาสตร์การ เกษตร               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  จ านวน ๕ หลักสูตร                 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

               ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒... 
 

 



-๔๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
                      ระเบยีบวาระที่ ๕.๒... 

 
 



-๔๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปีการศึกษา 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ชะลอการเปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

โครงการพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแจ้งการชะลอการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี       
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการพิเศษ เนื่องจากแต่ละภาคการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า          
ในการเปิดรับสมัครนิสิตเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว มีจ านวนนิสิตน้อย ประมาณ ๑ - ๒ รายเท่านั้น จึงขอชะลอ
การเปิดรับสมัครและขอด าเนินการเตรียมการวางแผนทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ โดยจะเปิดรับสมัครนิสิต              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง งานการส่งข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(มคอ.๔) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการส่งข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียด            
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 

 



-๔๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานการส่งข้อมูลประมวลรายวิชา/รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) รายงานผลการด าเนินการ          
ของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.๖) ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการส่งข้อมูลประมวลรายวิชา/รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖.๑ เรื่อง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้อนุ มัติทุนอุดหนุนการวิจัย  เรื่อง                   
“สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินราชพัสดุกว๊านพะเยาและการพัฒนาเชิงนโยบายกฎหมาย” 
ของนายวิฑูรย์  ตลุดก า 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง “สภาพการเปลี่ยนแปลง         
การใช้ที่ดินราชพัสดุกว๊านพะเยาและการพัฒนาเชิงนโยบายกฎหมาย” ของนายวิฑูรย์  ตลุดก า สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา 
หัวหน้าโครงการ ในวงเงิน ๓๙๓,๕๔๐.๔๐ (สามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาท สี่สิบสตางค์) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖.๒ เรื่อง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้อนุ มัติทุนอุดหนุนการวิจัย  เรื่อง                   

“ทิศทางการวิจัยและแนวทาง   การพัฒนากว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืนโดยชาวพะเยา
เพื่อเมืองพะเยา” ของนายสันธิวัฒน์  พิทักษ์พล 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง “ทิศทางการวิจัยและแนวทาง  
การพัฒนากว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืนโดยชาวพะเยาเพ่ือเมืองพะเยา” ของนายสันธิวัฒน์  พิทักษ์พล สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าโครงการ ในวงเงิน ๑,๑๐๐,๐๘๘ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดสิบแปดบาท) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
                ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 
 



-๔๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง รายงานผลการอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
สรุปเรื่อง 
  นางสาวชลธิดา  เทพหินลัพ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอรายงานผลการเข้าอบรม 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏ    
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการทุนพัฒนาศกัยภาพในการท างานวิจัย

ของอาจารย์รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการทุนพัฒนา
ศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ และเข้าพบผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการและ
ตัวแทนนักวิจัย จ านวน ๑๐ ท่าน ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ระยะที่ ๑ เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ และจัดท าข้อเสนอ
การด าเนินงานโครงการ ระยะที่ ๒ เพ่ือขออนุมัติการด าเนินการโครงการในระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) ต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง การด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งผลการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนเงินทั้งสิ้น ๔,๓๐๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน) 
ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ในการเข้าร่วมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม           
โดยมีขอบเขตการด าเนินงานแบ่งออกเป็น ๔ โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี      
และนวัตกรรม โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน โครงการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ และโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่ โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จที่ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก าหนด ดังนี้  
 
 
 

       ๑. จ านวนผู้ประกอบการ... 
 

 



-๔๗- 
 

๑. จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจไม่น้อยกว่า ๑ ราย 
๒. จ านวนโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่ไม่

น้อยกว่า ๓ โครงการ 
๓. จ านวนการใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สามารถระบุที่มาจากการท างานของส านักงานความ

ร่วมมืออุตสาหรรมไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง 
๔. จ านวนครั้งที่ภาคเอกชนใช้บริการห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยอุทยาน

วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๗ ครั้ง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอของบประมาณการวิจัย (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสถาบันอุดมศึกษาและในก ากับ ที่ประสงค์จะเสนอ  
ของบประมาณการวิจัยด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอของบประมาณการวิจัย (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก าหนด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดคู่มือ     
การประเมินผลข้อเสนอการวิจัย และแบบฟอร์มต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย 
http://eval.nrct.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง การจัดท าโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดท าโครงการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยขอรับงบประมาณสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรม/แผนงานจากส านักงาน กปร. ได้ที่ส านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

                ระเบยีบวาระที่ ๕.๑๒... 
 

 

http://eval.nrct.go.th/


-๔๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอแจ้งก าหนดช่วงเวลา
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดส่งข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเสนอรายชื่อผู้ประเมินภายนอก จ านวน ๑๐ รายชื่อ 
จากรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. โดยจัดส่งให้ สมศ. ภายในวันที่     
๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

๒. จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยใช้    
ผลการด าเนินงาน ๓ ปี ก่อนปีที่ประเมิน ตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๓, ๒๕๕๔ และ 
๒๕๕๕ ของทุกคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า จ านวนสถาบันละ ๑ เล่ม และระดับคณะวิชา/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ หรือหน่วยงาน หน่วยละ ๑ เล่ม พร้อมบันทึกไฟล์รายงานการประเมิน
ตนเองดังกล่าวเป็น Word File และ pdf. File   

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่อง การเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๒ 
“The 2nd Annual Prince of Songkla University Phuket International Conference (PSU PIC 2013) on 
‘Multidisciplinary Studies on Sustainable Development’” ซึ่งจะก าหนดจัดในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ/ 
วิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ เรื่อง สรุปผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและโครงการส ารวจความพึงพอใจ
นายจ้าง/ ผู้ประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

สรุปเรื่อง 
  กองแผนงาน ขอรายงานสรุปผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและโครงการส ารวจความพึงพอใจ
นายจ้าง/ ผู้ประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจ     
การก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
และ สกอ. โดยได้ส ารวจผลในระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านประกันคุณภาพส าหรับผู้บริหาร (UPQA Plus System) 
ระดับคณะ/วิทยาลัย ได้ตรงกับระดับมหาวิทยาลัยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
               ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕... 

 
 



-๔๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งให้มหาวิทยาลัยพะเยาทราบมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง          
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ เพ่ือให้ทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ เรื่อง การสนับสนุนการด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  ขอแจ้งการสนับสนุนการด าเนินการติดตามและประเมินผล              
การด าเนินงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่ส่วนราชการ  
ที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเตรียมการรองรับการประเมินดังกล่าว ดังนี้  

๑. ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

๒. ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ             
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๓. ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
วิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

            ๔. ประกาศคณะกรรมการ... 
 

 



-๕๐- 
 

๔. ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๕. ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖. ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) มหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง 
๙. ก าหนดการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๖ 
๑๐. ก าหนดการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๑๑. ก าหนดการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๑๒. ก าหนดการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ ากลุ่มอาคารเรียน 
สรุปเรื่อง 
  กองอาคารสถานที่ ขอรายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ ากลุ่มอาคารเรียน โดยมีการแบ่งเขตพ้ืนที่
และกลุ่มอาคารให้มีเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ ได้ตรวจสอบ ดูแล และบ ารุงรักษาอาคาร อุปกรณ์อาคาร ครุภัณฑ์       
ประจ าอาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

             ระเบยีบวาระที่ ๕.๑๙... 
 

 



-๕๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙  เรื่อง การปรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อคุรุสภา และคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตฯ คณะที่ ๑ ได้มีมติให้
มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๕ วิชาเอก ได้แก่ 
๑) วิชาเอกคณิตศาสตร์ ๒) วิชาเอกฟิสิกส์ ๓) วิชาเอกเคมี ๔) วิชาเอกชีววิทยา ๕) วิชาเอกพลานามัย ให้เป็นของ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผ่านสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบการขออนุมัติปรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การผลิตฯ พร้อมทั้งให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป นั้น 

  เนื่องจากคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตฯ ก าหนดให้ด าเนินการ         
จัดส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖) ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วน ประกอบกับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เลื่อนการประชุมเป็นวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ กองบริการการศึกษา จึงขอปรับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

             ระเบยีบวาระที่ ๕.๒๐... 
 

 



-๕๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ 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  
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ 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) 

 

อยู่ ระหว่ างการด า เนิ นการของวิทยาลั ยพลั งงาน           
และสิ่งแวดล้อมในการประสานงานเพื่อลงนามข้อตกลง 
ความร่ วมมื อทางวิ ชาการและบริ การวิ ชาการ ภายใต้                  
ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City)  

 

 
 
 
 
 
 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒... 
 

 



-๕๓- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย 
: น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  ณ เขื่อนศรีนครินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

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

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๗ (๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๖ โครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัย

และประกันคุณภาพการศึกษา 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอธิการบดี และคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา        
การปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๐ (๑๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการประเมิน

คุ ณ ภ า พ ใน ลั ก ษณ ะ เ ที ย บ เ คี ย ง                 
ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเข้ารับการประเมิน IQA ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมข้อมูล           

แก่คณะที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง สมศ. ในการปรับเข้าโครงสร้างของคณะ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะไม่มีการประเมินของ สมศ. 

๒. มอบวิทยาเขตเชียงราย และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับเข้าโครงสร้างของคณะ 
๓. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย น าสรุปผลการประเมินของ สมศ. และ สกอ. ไปเป็นข้อมูล              

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
๔. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการประเมินของ สมศ. และ สกอ.          

ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการเตรียมการประเมิน ประจ าปี              
การศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 

๑. วิทยาลัยการศึกษต่อเนื่อง เข้ารับการประเมิน IQA             
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวนัที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับเข้า
โครงสร้างของคณะต่อไป 

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาเขตเชียงราย ในการ
ปรับเข้าโครงสร้างของคณะ 

๓. ทุกคณะ/วิทยาลัย รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๔. ทุกคณะ/วิทยาลัย รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 
 

           ๓.๒ การส่งผลการเรียนล่าช้า... 
 

 



-๕๔- 
 

๓.๒ การส่ ง ผลกา ร เ รี ย นล่ า ช้ า  กรณี             
นางสุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๘๐๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตมิอบวิทยาลยัการศึกษาต่อเนื่อง ว่ากล่าวตักเตือนอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชา ๘๐๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ซึ่ งมี อาจารย์ ผู้ สอน จ านวน ๕  ราย  ประกอบด้ วย  ด ร . อนุ ส รณ์   คุณานุ ส รณ์                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  ขวัญเงิน ดร.วิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล ดร.สุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์  
และดร.สุลาวัลย์  ยศธนู เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไข          
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จัดท าหนังสือ ว่ากล่าวตักตือน 
อาจารย์ผู้สอน จ านวน ๕ ราย ประกอบด้วย ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  ขวัญเงิน ดร.วิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล 
ดร.สุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์  และดร.สุลาวัลย์  ยศธน ูเรียบร้อยแล้ว 

๔.๑ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา          

ลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการน า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนออธิการบดีลงนาม 

๔.๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ออกข้อสอบ
ประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive 
Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาและกองคลัง นัดประชุมหารือ เรื่อง 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ออกข้อสอบประมวลความรู้
รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป 

อยู่ระหว่างการนัดประชุมหารือ ระหว่าง กองบริการการศึกษา 
และกองคลัง 

๔.๓.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การรับคืนเงินประกันของเสียหาย
ส าหรับนิสิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับคืนเงินประกัน ของเสียหายส าหรับนิสิต  
๒. มอบกองคลังน าเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลังในการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับคืนเงินประกันของเสียหาย
ส าหรับนิสิต เสนออธิการบดีลงนาม 

๔.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ         
ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขรายช่ือคู่สัญญาตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ถูกต้อง           

จาก องค์การสวนพฤษศาสตร์ เป็น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการปรับแก้ไข
รายช่ือคู่สัญญาตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ถูกต้อง           
จาก องค์การสวนพฤษศาสตร์ เป็น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

                       ๔.๕ (ร่าง) รายงาน... 
 

 



-๕๕- 
 

๔.๕ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕ และมอบรองอธิการบดีและผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ ที่ดูแลรับผิดชอบ
แต่ละตัวช้ีวัด ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา           
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี  น ายสุ ขทั ย   พ งศ์ พัฒนศิ ริ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๖๕๓๓ 
การจัดการทรัพยากรดิน 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายสุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๐๖๕๓๓ การจัดการทรัพยากรดิน ประจ าภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน นายสุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ           
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา              
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไข              
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ท าหนังสือ ว่ากล่าวตักเตือน 
นายสุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖.๒ ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี 
นายมณินทร รักษ์บ ารุง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๖๖๔๖๒ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายมณินทร  รักษ์บ ารุง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา               

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๓๖๖๔๖๒ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ประจ าภาคการศึกษาปลาย          
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายมณินทร  รักษ์บ ารุง เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น            
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ  ว่ ากล่ าวตั ก เตื อน               
นายมณินทร  รักษ์บ ารุง เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖.๓ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี อาจารย์ผู้สอนจ านวน ๔ ราย 
ได้แก่ นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ 
นางสาวปราณี  อยู่ศิริ  นายก.รวีวุฒิ  
ระงับเหตุ และนางสาวพัชรินทร์  ตั้ง
ชัยสุริยา อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๑๑๗๓ ทักษะชีวิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ อาจารย์ผู้สอนจ านวน ๔ ราย ได้แก่ นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ นางสาวปราณี  อยู่ศิริ 

นายก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ และนางสาวพัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๐๐๑๑๗๓              
ทักษะชีวิต ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน อาจารย์ผู้สอนจ านวน ๔ ราย ได้แก่ นางสาวพัทธวรรณ  
ละโป้ นางสาวปราณี  อยู่ศิริ นายก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ และนางสาวพัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา            
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไข                   
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ  ว่ ากล่ าวตั ก เตื อน              
อาจารย์ผู้สอนจ านวน ๔ ราย ได้แก่ นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ 
นางสาวปราณี  อยู่ศิริ  นายก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ และ
นางสาวพัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา เรียบร้อยแล้ว 

                            ๔.๗ ขออนุมัติ... 
 

 



-๕๖- 
 

๔.๗ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๒๓ ภาษา สั งคม          
และวัฒนธรรม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๒๓ ภาษา สังคมและ

วัฒนธรรม แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายสุกิจ จันจ่อ  รหัสนิสิต  ๕๔๑๒๐๓๖๑  จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๑.๒ นายจุตรพล วงศ์สารสิน รหัสนิสิต  ๕๔๑๒๐๕๒๙  จากเดิม F แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ เป็นหนังสือ เนื่องจาก           
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ท าหนังสือ         
ว่ากล่าวตักเตือน นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ 

๔.๘ ข อ อ นุ ญ า ต ใ ช้ ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา พิมพ์ลงในฉลาก
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ ง วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น             
กลุ่มชาข้าวก่ า (ข้าวลืมผัว) จังหวัดพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุญาตการขอใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา                
ตราของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และตราของศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อม              
พิมพ์ลงในฉลากผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชาข้าวก่ า (ข้าวลืมผัว) จังหวัดพะเยา 
 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุม 
ไปยังวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชาข้าวก่ า (ข้าวลืมผัว) จังหวัดพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ขอหารือการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ย้อนหลัง 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ย้อนหลัง 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้         
คณะ/วิทยาลัยทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๐ ผลการด าเนินโครงการรณรงค์ควบคุม 
และป้ อ งกั น โ รค ไข้ เ ลื อ ดออกใน
มหาวิทยาลัยพะเยา เทิดพระเกียรติ
ส ม เ ด็ จพ ระ เทพรั ตน ร า ชสุ ด า ฯ              
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และร่วมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยพะเยา 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ           
ครบ ๖๐ พรรษา และร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้ 
๑.๑ มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย และผู้รับผิดชอบอาคาร ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์

ลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์ โดยเห็นสมควรใหด้ าเนินการในทุกวันศุกร ์ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๑.๒ คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแล ส ารวจ ปรับปรุง

สภาพแวดล้อม และก าจัดลูกน้ ายุงลายในจุดเสี่ยงต่างๆ  ได้แก่ ห้องน้ า จานรองกระถางต้นไม้ 
แจกัน รางระบายน้ า และพื้นที่รอบอาคาร 

ทุกคณะ/วิทยาลัย รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

                     ๑.๓ เน้นย้ าใหแ้ม่บ้าน... 
 

 



-๕๗- 
 

๑.๓ เน้นย้ าให้แม่บ้านแต่ละอาคารก าจัดขยะ เศษภาชนะ ทุกจุดของตัวอาคาร โดยเฉพาะ
อาคารเรียน โดยท าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

๑.๔ บริเวณรอบตัวอาคารส านักงานขาดผู้รับผิดชอบในการดูแลท าความสะอาด ท าให้มีเศษภาชนะ 
เศษถุงพลาสติก เป็นจ านวนมากที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เห็นสมควรให้
มหาวิทยาลัยระบุผู้รับผิดชอบโดยตรง 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการตามข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 
 

๔.๑๑ ก า ห น ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน           
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยอนุมัติ ดังนี ้
๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒. กรอบเวลาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา           
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๒ ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ต า ม เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
ตามเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๕๕ 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา           
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๓ ขอหารือโครงการประชุมวิชาการ
พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) โครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลงานวิจัย 

รวมทั้งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่อไป 
 

ทุกคณะ/วิทยาลัย รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา           
ว่าด้วย การติดตามและประเมินผล          
การด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน        

ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา              
น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖              
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

             ๖.๑.๒ ประเด็นการประเมิน... 
 

 



-๕๘- 
 

๖.๑.๒ ประเด็นการประเมินและค่าน้ าหนัก
ของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบประเด็นการประเมินและค่าน้ าหนักของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา                     
น าประเด็นการประเมินและค่าน้ าหนักของการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ แบบประเมินการบริหารงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา                     
น าแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑ สิทธิการใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Speexx) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบสิทธิการใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ (Speexx) โดยให้ด าเนินการจัดสรรสิทธิการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว แก่นิสิตและ
บุคลากรสายวิชาการก่อน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนจะด าเนินการจัดสรรสิทธิการใช้งาน
โปรแกรมดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงาน
กองการเจ้าหน้าที ่

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองการเจ้าหน้าที ่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
กองการเจ้าหน้าที ่เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๓ ขออนุมัติ จัดตั้ งหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ด าเนินการจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและ            
การท่องเที่ยว” เป็นหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการ
วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว” เป็นหน่วยงานภายในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

                       ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๕๙- 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๐๗๓๙๑ การฝึกงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณี          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ส่งรายงานผลการศึกษา
ล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๓๐๗๓๙๑ การฝึกงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณ ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม              
ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๓๐๗๓๙๑ การฝึกงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕  

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา 
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง  ขอหารือแนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน 
สรุปเรื่อง 
   ตามทีค่ณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อนไปยังกองคลัง
เพ่ือท าการเบิกจ่าย ซึ่งกองคลังได้ตรวจสอบเอกสาร เห็นว่าวิธีการเบิกจ่าย กรณี การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน                  
ซึ่งมีนิสิตคู่ขนานกับนิสิตปกติเรียนร่วมกันในรายวิชาเดียวกัน ซึ่งไม่ตรงกับวิธีการเบิกจ่ายของกองคลัง จึงได้แจ้งคณะนิติศาสตร์แก้ไข 
แต่คณะนิติศาสตร์ ได้มีหนังสือที่   ศธ ๐๕๙๐.๑๖(๑)/๗๑๒ ลงวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ส่งให้กองคลัง                   
โดยคณะนิติศาสตร์เรียนชี้แจงความเห็นของคณะนิติศาสตร์ ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเงื่อนไขการเบิกจ่าย
ในประกาศข้อ ๔ ที่ก าหนดให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนจากข้อใดข้อหนึ่ง ดังนั้น เมื่ออาจารย์ผู้สอน
ได้ท าการเรียนการสอนในรายวิชาใดและรายวิชานั้นมีนิสิตทั้งหลักสูตรคู่ขนาน ๒ ปริญญา ลงทะเบียนเรียน 
อาจารย์ผู้สอนจึงสามารถท าเรื่องเบิกค่าตอบแทนการสอนทั้งสองกรณี ประกอบกับเดิมทางงานกองคลัง
ก็มีแนวปฏิบัติดังเช่นที่กล่าวมาแล้ว 

 
 
 

                    ๒. งานกองคลัง... 
 

 



-๖๐- 
 

๒. งานกองคลังเป็นหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจน
ประกาศหรือข้อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว งานกองคลังจึงไม่สามารถ
อาศัยเหตุอ่ืนใดมาอ้างเป็นเหตุในการปฏิบัติตามกฎหมายได้ เพราะหากงานกองคลังไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย ย่อมถือได้ว่างานกองคลังในฐานะหน่วยงานของรัฐกระท าการไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและอาจถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินควรอันอาจน ามาซึ่งความเสียหายได้ 

  กองคลัง จึงขอหารือแนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน รายละเอียดปรากฏ    
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
   
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็นการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อนหลายรูปแบบ 
ดังนั้นฝ่ายเลขานุการจึงขอถอนวาระการประชุมออกไปก่อน 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง  ขอหารือการจ่ายค่าตอบแทนโครงการทบทวนความรู้ส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ า 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท าโครงการทบทวนความรู้ส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ า โดยแยกเป็น 
๘ กิจกรรมย่อย เพ่ือทบทวนความรู้ในรายวิชาที่นิสิตมีผลการเรียนต่ า และเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 
โครงการดังกล่าวได้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม          
การประชุมสัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกองคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย
ประกาศดังกล่าว เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์มีความจ าเป็นจะต้องจัดการเรียนการสอนเพ่ือทบทวนความรู้ในรายวิชาที่นิสิต
มีผลการเรียนต่ า นั้น 

  กองคลัง จึงขอหารือการจ่ายค่าตอบแทนโครงการทบทวนความรู้ส าหรับนิสิตที่มีผลการเรี ยนต่ า 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ค่าตอบแทนการสอนเสริมของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานการด าเนินโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานประกอบการ 
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน 
สหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

          ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 

 



-๖๑- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)                  (นางสาวกัลวรา ภูมิลา) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ                ผูช้่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
 
 
         ............................................................   
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                  


