
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖๔ (๑๕/๒๕๕๖) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เดือนตุลาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ดร.สุภาพร  ภัสสร) แทน 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงศ์สกุล) แทน 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวแสงเดือน พรมแก้วงาม) แทน  
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
 

 



-๒- 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
   (ดร.สันติ  บูรณะชาติ) แทน 
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๖. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๗. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

- ไม่มี   -  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
 

๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์.... 
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๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. ดร.พงศกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตชียงราย 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา  บุณยรักษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 
๑๓. ดร.วนิดา  แซ่จึง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
๑๔. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย  หัวหน้างานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๕. นายวุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๑๖. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๗. นางสาวณัฐฐพัชร  ตติย์ธานุกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
๑๘. นางสาวกรรณิกา  ช านาญยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
๒. มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายชะลอการรับบุคลากรสายวิชาการและสายบริการ ยกเว้นกรณีสาขาที่ขาดแคลน 

ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป  
๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยพะเยาจะด าเนินการก่อสร้างอาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ และ

อาคารส าหรับจอดรถยนต์บริเวณหอพัก UP-Dorm 
๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยพะเยาจะด าเนินการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา             

พร้อมทั้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน 
๕. มอบคณะ/วิทยาลัย ก ากับและดูแลอาจารย์ผู้สอนภายในคณะ โดยให้เน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแก่นิสิต 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
๖. มอบคณะ/วิทยาลัย เตรียมความพร้อมในการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์การประเมิน สมศ. ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ระดับอุดมศึกษา 
๗. ขอความร่วมมือบุคลากรรณรงค์การงดใช้กล่องโฟม และการเลี้ยงสุนัขภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. การรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ขอให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณารับ             

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออย่างน้อย ระดับปริญญาโท เท่านั้น  
๙. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ของหอพัก

ภายในมหาวิทยาลัย ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กา 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๒... 

 
 

http://www.libarts.up.ac.th/info/personnel/view/52
http://www.libarts.up.ac.th/info/personnel/view/126
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (นัดพิเศษ) 
ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (นัดพิเศษ) ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) 
เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (นัดพิเศษ)            
ครั้งที ่๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           

ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) 
เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี   -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สันติ  บูรณะชาติ และนายพิศาล  เครือลิต 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.สันติ  บูรณะชาติ                

และนายพิศาล  เครือลิต อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษา มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๕๑๗๒ 
การจัดการการด าเนินชีวิต ของนางสาวจิราภรณ์  แก้วแกม รหัสนิสิต ๕๕๐๑๑๙๐๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น B+ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สันติ  บูรณะชาติ และนายพิศาล  เครือลิต     
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สันติ  บูรณะชาติ                

และนายพิศาล  เครือลิต อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต              
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สันติ  บูรณะชาต ิและนายพิศาล  เครือลิต อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษา ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.สันติ  บูรณะชาติ และนายพิศาล  เครือลิต อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๒            

การจัดการการด าเนินชีวิต แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวจิราภรณ์  แก้วแกม รหัสนิสิต 
๕๕๐๑๑๙๐๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สันติ  บูรณะชาติ และนายพิศาล  เครือลิต เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

เป็น สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชาโภชนาการ           
และโภชนบ าบัด เป็น สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ โดยรวมบุคลากรในสังกัดทั้งสองสาขาวิชาให้อยู่ในสาขาวิชาเดียวกัน 
เนื่องจากจ านวนนิสิตสาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด มีจ านวนไม่ถึง ๑๐๐ ราย จึงไม่เห็นควรที่จะแยกออกเป็นสาขาวิชา นั้น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 
เป็น สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติ เปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด  เป็น สาขาวิชาชีวเคมี                   
และโภชนาการ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด เป็น สาขาวิชาชีวเคมี
และโภชนาการ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของ สมศ. ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับคณะ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะ/วิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของส านักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  ซึ่งจัดในระหว่างวันที่         
๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง      
ของ สมศ. ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับคณะ จ านวน ๑๖ เล่ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของ สมศ. ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับคณะ จ านวน ๑๖ เล่ม ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของ สมศ. ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับคณะ 
จ านวน ๑๖ เล่ม 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)                
เพ่ือปรับแก้ไขรูปแบบและเนื้อหารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้เกิดความเหมาะสม   
ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าหนังสือชี้แจง กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่เข้ารับการประเมิน เนื่องจากไม่มีบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยแจ้งให้ สมศ. พิจารณาก่อนการประเมิน 

๔. ก าหนดส่งรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. จ านวน ๕ เล่ม และบันทึกข้อมูลในแผ่น CD             
ส่งในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.   

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานวิจัยสถาบัน 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ได้จัดท ารายงานวิจัยสถาบัน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ านวน ๘ เรื่อง ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑ รายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระใน ๑ ปี 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒ รายงานคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕ รายงานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ของ สมศ.) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖ รายงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗ รายงานผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘ รายงานผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ รายงานการพัฒนาคณาจารย์ (คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔) 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบรายงานวิจัยสถาบันดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบรายงานวิจัยสถาบัน ดังนี้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ ๑ รายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระใน ๑ ปี 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒ รายงานคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕ รายงานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ของ สมศ.) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖ รายงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗ รายงานผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘ รายงานผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/ หรือการวิจัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ รายงานการพัฒนาคณาจารย์ (คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔) 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๘- 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานวิจัยสถาบัน ดังนี้ 

๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ รายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระใน ๑ ปี 
๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ รายงานคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 
๑.๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๑.๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๑.๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ รายงานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ของ สมศ.) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
๑.๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ รายงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 
๑.๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗ รายงานผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
๑.๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘ รายงานผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/ หรือการวิจัย 
๑.๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ รายงานการพัฒนาคณาจารย์ (คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔) 
๒. มอบผู้รับผิดชอบตามตารางผู้รับผิดชอบตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 

น ารายงานวิจัยสถาบันไปประกอบในการท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเป็นหลักฐาน             
ประกอบความน่าเชื่อถือในแหล่งที่มาของข้อมูล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖            
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์             
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นั้น 

   คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  เรื่อง ขออนุมัติปรับรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดท าเอกสารขอความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
และรับรองสถาบันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยส านักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ได้ตรวจสอบและมีข้อสังเกตให้พิจารณาแก้ไข
หรือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา ๓๒๒๗๐๒ อายุรศาสตร์ทั่วไป ๓(๐-๖-๓) นั้น 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่       
พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก รายวิชา ๓๒๒๗๐๒ อายุรศาสตร์ทั่วไป ๓(๐-๖-๓) เป็น รายวิชา ๔๒๑๔๑๙ อายุรศาสตร์ทั่วไป ๓(๒-๒-๕)   
เพ่ือให้เนื้อหาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีเนื้อหาครอบคลุม สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อสังเกตจากทันตแพทยสภา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
อนุมัติปรับรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก รายวิชา ๓๒๒๗๐๒ อายุรศาสตร์
ทั่วไป ๓(๐-๖-๓) เป็น รายวิชา ๔๒๑๔๑๙ อายุรศาสตร์ทั่วไป ๓(๒-๒-๕) ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก รายวิชา 
๓๒๒๗๐๒ อายุรศาสตร์ทั่วไป ๓(๐-๖-๓) เป็น รายวิชา ๔๒๑๔๑๙ อายุรศาสตร์ทั่วไป ๓(๒-๒-๕) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบกองบริการการศึกษาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง หลักสูตรวิชาการพัฒนาความม่ันคงแห่งชาติและหลักสูตรวิชาวิทยาการทหารของ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งรายละเอียดหลักสูตรวิชาการพัฒนาความม่ันคงแห่งชาติและ           
หลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพ่ือพิจารณาเป็นวิชาเลือกเสรี เนื่องจากต้องการให้นิสิตนักศึกษา 
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการมีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุนความมั่นคงของชาติ ด้วยการปลูกฝังแนวความคิด          
เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนให้มาสนใจประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานการณ์บ้านเมือง และเพ่ิมพูนองค์ความรู้    
ด้านความมั่นคงของชาติ ผ่านทางเนื้อหาวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติและวิชาวิทยาการทหาร หากสถาบันอุดมศึกษาใด 
มีความประสงค์จะน าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้จัดส่งข้อมูลไปยัง พันเอกทนงศักดิ์  รองทิน 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๒๗๗๑๑๑๕ 
หรือโทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๔๑๓๑๓๙๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา                   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจ้งข้อมูลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา      
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ โดยสถาบันที่มีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภาก าหนด ให้จัดส่งข้อมูลไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่            
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือประกอบการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ด าเนินการหลักสูตรปริญญา

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ด าเนินการหลักสูตร
ปริญญาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและปฏิบัติตาม ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา     

หรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษา 
หรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. แก้ค าผิด ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน เรื่อง การให้ประกาศนียบัตรและ                
การปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ด าเนินการหลักสูตรปริญญา สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานผลคะแนนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลคะแนนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต          
ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยกองบริการการศึกษา ได้บันทึก      
ผลคะแนนในระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้นิสิตตรวจสอบผลคะแนนผ่านระบบบริการการศึกษา (http://www.reg.up.ac.th/) เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบกองบริการการศึกษาแจ้งเวียนไปยังคณะ/วิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบกองบริการการศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วผ่าน website มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนกันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา “Manual of 
the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions” ฉบับภาษาอังกฤษ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอมอบหนังสือคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา “Manual of the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions” ฉบับภาษาอังกฤษ 
ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๐ เล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
ได้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง ผลการพิจารณาการรายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม และข้อตกลงเบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งผลการพิจารณาการรายงานข้อมูลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม และข้อตกลงเบื้องต้น ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา (องค์การมหาชน)    
ซ่ึงให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๑ ปีการศึกษา ก่อนปีที่รับการประเมิน และเห็นชอบตามข้อตกลงเบื้องต้น 
ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาแจ้งขอปรับเปลี่ยนรายงานข้อมูลย้อนหลังในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม               
จาก ๒ ปีการศึกษา เป็น ๑ ปีการศึกษา พร้อมด้วยการชี้แจงรายละเอียดข้อตกลงเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง ความก้าวหน้าและปรึกษาหารือโครงการการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งความก้าวหน้าและปรึกษาหารือโครงการ           
การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการที่สร้างโอกาสให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาได้เผยแพร่ผลงานวิจัย           
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ 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 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร             

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ              
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 
 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ 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 
น าข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช           
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
 

 
 
 
 
            ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๐... 

 
 



-๑๕- 
 

- 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 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาเขตเชียงราย ในการ         
ปรับเข้าโครงสร้างของคณะ 
 
 

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 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๑ (๑๒/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๘ ขอหา รื อ เ กี่ ย ว กั บผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ            

ในการพิจารณาหนังสือหรือต ารา สมศ.           
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเภสัชศาสตร์  จัดท าหนังสือช้ีแจง กรณี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหนังสือและต าราทางวิชาการ สมศ.          
ในตัวบ่งช้ีที่ ๗ น าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการน า 
หนังสือช้ีแจง กรณีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕      
เสนอมหาวิทยาลัย 

 
          ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๒... 

 
 



-๑๖- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๒ (๑๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑ ขอหารือแนวทางการปรับปฏิทินการศึกษา

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้นิสิตรหัส ๕๓ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีท่ี 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 ปัจจุบันอยู่ชั้นปีท่ี ๓ ขออนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของช้ันปีที่ ๔              

มาจัดการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลาย
มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แทน ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๔ 
สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประมาณวันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)  

๒.๒ อนุมัตินิสิตรหัส ๕๕ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีท่ี ๒ 
๒.๒.๑ อนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของช้ันปีท่ี ๓ มาจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน       

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่ ๓ 
มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.๒.๒ อนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของช้ันปีที่ ๔ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่  ๔           
มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๕ 
สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประมาณ
ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒.๓ อนุมัตินิสิตรหัส ๕๖ ปัจจุบันอยู่ชั้นปีท่ี ๑ 
๒.๓.๑ อนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของช้ันปีท่ี ๒ มาจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน        

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของ้ันปีที่ ๒           
มาจัดการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดประชุมหารือแนวทาง 
การปรับปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖        
กับคณะ/วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 

                             ๒.๓.๒ อนุมัติ... 
 

 



-๑๗- 
 

๒.๓.๒ อนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของช้ันปีที่ ๓ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่ ๓ 
มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒.๓.๓ อนุมัติน ารายวิชาภาคการศึกษาต้นของช้ันปีที่ ๔ มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และน ารายวิชาในภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่  ๔           
มาจัดการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะท าให้นิสิตรหัส ๕๖ 
สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) 

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

๒.๕ อนุมัติให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ตามข้อ ๒ ส าเร็จการศึกษา           
ก่อนก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามข้อ ๒ โดยมอบกองบริการการศึกษา
นัดประชุมหารือกับคณะ/วิทยาลัยต่อไป 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือ

และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ นัดหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร            

เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ให้เหมาะสมต่อไป              
๓. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมน าเสนอคณะกรรมการการ เงินและทรัพย์สิน          

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

อยู่ ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิต
พิการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ  และ         

วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว หน้าที่ ๑ ข้อ ๒  

จาก ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์)  ผู้ดูแลกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 
เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) รองประธานกรรมการ 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ         
วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

                   ๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๘- 
 

๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลั ก เ กณฑ์ กา รพิ จ า รณา ให้ ทุ น
สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจ า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจ า พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การก าหนดแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬา 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๑๕  

จาก “บุคลากร” หมายความว่า บุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่                   
ในมหาวิทยาลัย 

เป็น “บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่                   
ในมหาวิทยาลัย 

 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติการขอใช้
สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

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

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

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ทวิภาค 
แบบ ๒ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาหารือร่วมกับกองคลัง เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว 

ในข้อ ๔ และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา              
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

                  ๔.๑.๘ (รา่ง) ประกาศ... 
 

 



-๑๙- 
 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินการจัดตารางเรียน 

ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย           
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เผยแพร่ผ่าน 
website ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เสนออธิ การบดี ล งนามและ เผยแพร่ ผ่ าน  website                                                                  
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔.๕ การเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ศศ.ด. 
(ภาษาไทย) แบบ ๑.๑ ภาคการศึกษา
ปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
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 
 

กองบริ การการศึ กษา ได้ ด า เนินการจั ดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเปิดรับบุคคลเข้าศึกษา 
หลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาไทย) แบบ ๑.๑ ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา  บุญยรักษ์ 
และรองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๔๗๒๔ 
วรรณกรรมปัจจุบันเชิงสังเคราะห์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา  บุญยรักษ์ และรองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ 

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขา วิชาภาษาไทย ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๔๔๗๒๔  
วรรณกรรมปัจจุบันเชิงสังเคราะห ์ภาคเรียนที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

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

 

คณะศิ ลปศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ  ว่ ากล่ าวตั ก เตื อน               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา  บุญยรักษ์ และรองศาสตราจารย์
เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ ์เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘ ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์               

จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการเสนอขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์             
ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบเร้อยแล้ว 

                            ๔.๙ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๐- 
 

๔.๙ ขออนุมั ติ เลื่ อนการเปิดหลักสู ตร             
ขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร 
และขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าในแผน 
การเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตร ดังนี ้

ช่ือหลักสูตร เดิมปีการศึกษา ปรับใหม่เป็นปี
การศึกษา 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การโรงแรม 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๙ 

๒. อนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ช่ือหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อชุมชน ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๒๕๕๗ 

๓. อนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าในแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี ้
ช่ือหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ๒๕๕๗ 

๔. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการเสนอขออนุมตัิเลื่อนการเปิดหลักสูตร              
การยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร และการบรรจุหลักสูตร         
เข้าในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา               
ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบเร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑๒ ขออนุมัติการเป็นประธานที่ปรึกษา
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ เ กิ น เ ก ณ ฑ์  ข อ ง             
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ ของคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ ดังนี ้
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 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขการเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์          
ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 

             ๒) ดร.วารัตน์  มัธยมบุรุษ... 
 

 



-๒๑- 
 

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 

๔.๑๓ ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ที่ นิ สิ ต ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษามีความประสงค์ขอให้
มหาวิทยาลัยปรับปรุง 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามประเด็นปัญหา          
ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเสนอ ดังนี ้
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 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๔ ขออนุ มั ติ ป รั บปฏิ ทิ นการศึ กษา            
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖        
ส า ห รั บ นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี           
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
ภาคปกติ 

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. วันประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน ์
 จากเดิม วันที่ ๑๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๓ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๔. วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) 
 จากเดิม วันที่ ๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๕. วันสุดท้ายของการแก้ไข ช่ือ – 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 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างการด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบมติที่ประชุมต่อไป 

        ๗. วันส าเร็จการศึกษา... 
 

 



-๒๒- 
 

๗. วันส าเร็จการศึกษา 
 จากเดิม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๘. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) 
 จากเดิม วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  (งดการเรียนการสอน วันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗) 
 เป็น วันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ (งดการเรียนการสอน วันที่ ๖ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 

๔.๑๕.๑ ขออนุมัติขยายเวลาช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
กรณี นางสาวพรสวรรค์  แซ่หว้า 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ขยายเวลาการขอผ่อนผันช 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 าระเงิน  
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัดต่อไป 

 
 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการแจ้งนิสิตและคณาจารย์
รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๕.๒ ขออนุมัติขยายเวลาช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
กรณี นางสาวพรศรี  แดงฤทัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ขยายเวลาการขอผ่อนผันช 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 แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรยีนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรบัการช าระเงินค่า
บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัดต่อไป 

 
 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการแจ้งนิสิตและคณาจารย์  
รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๖ ขอเสนอรายชื่อ... 
 

 



-๒๓- 
 

๔.๑๖ ขอเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา           
เพื่ออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑.๑ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒,๔๐๒ ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาโท จ านวน    ๒๗๗ ราย 
๑.๓ ระดับปริญญาเอก จ านวน       ๑  ราย 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขรายช่ือและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี            
จาก ๒,๔๐๒ ราย เป็น ๒,๔๐๕ ราย เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนขอแก้ไขผลการเรียนและส่งผลการเรียน
ล่าช้าซึ่งส่งผลให้มีนิสิตส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา ๒๕๕๕ เพิ่มเติม จ านวน ๓ ราย 

๓. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

กองบริการการศกึษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา
เพื่ออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๗ ขออนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 
และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร” 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร” 
๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติหารือกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับ

งบประมาณและรายละเอียดโครงการดังกล่าวต่อไป 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ด าเนินการ
หารือกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับงบประมาณและรายละเอียด
โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติ
ด้านเกษตรและอาหาร” เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๘ ขออนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

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

และรายละเอียดโครงการดังกล่าวต่อไป 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ด าเนินการ
หารือกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับงบประมาณและรายละเอียด
โครงการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่
และเศรษฐกิจพอเพียง” เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๙ ขอหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
การอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ส าหรับผู้เช่ียวชาญภายนอกสถาบัน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ส าหรับผู้เช่ียวชาญ

ภายนอกสถาบัน โดยสามารถเบิกจ่ายไม่เกินโครงการละ ๑,๐๐๐ บาท 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์            
และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่าน
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และน าเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔.๒๐ การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๕๖ ของ          
วิทยาเขตเชียงราย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาเขตเชียงรายจัดท ารายงานการประเมินตนเอง                
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ และเตรียมประสานกับ สมศ. เรื่องการตรวจ EQA ระหว่างวันที่              
๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาเขตเชียงราย ในการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

                     ๔.๒๑ ขอยกเว้น... 
 

 



-๒๔- 
 

๔.๒๑ ขอยกเว้นไม่ประเมินการประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ.          
ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จัดเตรียมการประเมินการประกัน
คุณภาพดังกล่าว จ านวน ๓ รูปแบบ ดังนี ้
๑. การประเมินแบบมีอาจารย์ประจ า จ านวน ๒ ท่าน ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร คือ คณบดี และรองคณบดี 
๒. ในการบริหารจัดการเรียนการสอนนั้น ให้ใช้หลักสูตรของคณะในการจัดการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์       

ผู้ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนเป็นอาจารย์ประจ าคณะ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเป็น
อาจารย์ประจ าคณะ และอาจารย์ภายนอก 

๓. การประเมินตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัยพะเยา และจัดท าหนังสือแจ้งให้ สมศ. พิจารณา
ก่อนการประเมิน 

 

วิทยาลัยการศึกษา ด าเนินการจัดเตรียมการประเมิน              
การประกันคุณภาพ จ านวน ๓ รูปแบบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒๒ ขอความเห็นชอบงบประมาณสนับสนุน
ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ
โครงการอนุ รั กษ์ พั นธุ กรรมพื ช             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน            
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ห้า           
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ดังนี้ 
๑. โครงการวิจัยภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ               

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๒. โครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบ
มติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒๓ ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ และ
ระยะเวลาในการด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบคณะกรรมการ และระยะเวลาในการด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ดังนี ้
๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
๒. ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

โดยหน่วยงานจะต้องเตรียมพร้อม คือ 
๒.๑  ส่งแบบกรอกข้อมลูเบื้องตน้ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

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

และปีการศึกษา ๒๕๕๕ หน่วยงานละ ๑ เล่ม ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบ
มติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

                    ๔.๒๔ ผลการประเมิน... 
 

 



-๒๕- 
 

๔.๒๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบวิทยาเขตเชียงราย และคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและ        
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

๒. มอบผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัยพะเยาตามเกณฑ์ สมศ.                   
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ เพื่อแก้ไขผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คะแนนดีขึ้น          
โดยก าหนดส่งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันจันทร์ที่              
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

๓. มอบผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าแบบฟอร์มแผนพัฒนาคณุภาพ 
เพื่อปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕              
ให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ 

๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาเขตเชียงราย และ
คณะทันตแพทยศาสตร์  ในการจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
เพื่อแก้ไขผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน          
ให้ ได้คะแนนดีขึ้ น ไปยังกองบริหารงานวิจัยและ           
ประกันคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแล้ว 

๓. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา          
ได้ ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ            
เพื่อปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒๕ การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัย มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัย ดังนี ้

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

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาปรับโครงสร้างการจัดตั้งหน่วยงาน                  
เพื่อสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา              
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา                    
ได้ด าเนินการน าเสนอการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัย 
ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๔.๒๖ การติดตามภาวะการมีงานท า และ
ความพึงพอใจนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ/ 
ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต  ที่ ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า               
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขตารางสรุปผลการติดตาม            
ภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตารางสรุปผลการติดตาม
ภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/
ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว 

                        ๔.๒๗ หลกัเกณฑ์... 
 

 



-๒๖- 
 

๔.๒๗ หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
และการทดลองปฏิบัติงานเพื่อเข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายบริการ 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว และการทดลองปฏิบัติงาน
เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ 
 

กองการเจ้าหน้าที่ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒๙ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน           
ในสังกัดกองอาคารสถานท่ี 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดกองอาคารสถานที่ ดังนี้ 
๑. งานรักษาความปลอดภัย ปรับเปลี่ยนเป็น งานความปลอดภัย 
๒. อนุมัติเพิ่มหน่วยงานอีก ๑ หน่วยงาน คือ งานสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากเดิม ๔ หน่วยงาน           

เป็น ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง งานพัฒนาภูมิทัศน์ 
งานความปลอดภัย และงานสิ่งแวดล้อม  

 
 

กองอาคารสถานที่ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงาน           
ในสังกัดกองอาคารสถานที ่เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓๐ การพิจารณาสัญญาเช่ารถยนต์ มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติปรับค่าจ้างเพิ่มในส่วนของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นตามประกาศกระทรวงแรงงาน 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 เป็นเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 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 

 
 

กองอาคารสถานที่ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

                          ๖.๑.๑ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๗- 
 

๖.๑.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๐๗๓๙๑ 
การฝึกงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม              

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๓๐๗๓๙๑ การฝึกงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

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

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดท าหนังสือ ว่ากล่าวตักเตือน               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ขอหารือการจ่ายค่าตอบแทนโครงการ
ทบทวนความรู้ส าหรับนิสิตที่มีผล         
การเรียนต่ า 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ค่าตอบแทนการสอนเสริมของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทน
การสอนเสริมของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

                     ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี   -  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ  

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๑.๑ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อประเภทพนักงานสายบริการ จากเดิม พนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.๑) เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา     

๖.๒.๑.๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยพะเยาจะด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ผลการประเมินประกอบการพิจารณาในการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๖.๒.๑.๓ มอบคณะ/วิทยาลัย ส ารวจความต้องการบุคลากรสายวิชาการและสายบริการในสังกัด   
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (๕ ปี) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนจัดสรรกรอบอัตราก าลังบุคลากร 

๖.๒.๑.๔ การปรับวุฒิการศึกษาของพนักงานสายบริการ สามารถท าการปรับวุฒิการศึกษาได้ แต่กรณีการขอปรับเงินเดือน
ตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับ อยู่ระหว่างการจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือพิจารณาการขอปรับเงินเดือนต่อไป 

๖.๒.๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มีต่อโครงการที่อยู่อาศัย ของบริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) 

๖.๒.๑.๖ บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าโครงการก่อสร้างคอนโดที่พักอาศัย ณ ถนนราชพฤกษ์ 
กัลปพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัทดังกล่าวจะให้สิทธิ์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการจอง
คอนโดดังกล่าว ในราคาพิเศษเท่ากับพนักงานบริษัท หากคณะผู้บริหารสนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๖.๒.๑.๗ มอบกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่  จัดท าแบบฟอร์มรายงานข้อมูลส่วนบุคคล กรณีขอให้
มหาวิทยาลัยยินยอมหักเงินเดือน ส าหรับบุคลากรที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน โดยให้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่ใช้จ่ายประจ าเดือน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

 
๖.๒.๒ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี) แจ้งโครงการ “โอกาสธุรกิจและเครือข่ายภูมิภาค

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , สุขภาพและการศึกษา (Business of opportunities and regional 
networking (NEAC) , Health and education) โดยจะมีการน าเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการ
งานพะเยาวิจัย ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเ่วลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๒๙- 
 

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


