
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖๕ (๑๖/๒๕๕๖) 

วันพุธที ่๒๐ เดือนพฤศจิกายน 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 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 (ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู) แทน 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายทวี เสรีวาศ) แทน 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
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. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี  
๔. ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๙. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๐. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๑๑. นายช านาญ  แสงแกว้... 

 
 

http://www.safa.up.ac.th/person/detail/31
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๑๑. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๒. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๓. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๔. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๕. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
๑๖. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๗. นางสาวเนตรชนก  สุขยิ่ง หัวหน้างานประชุมและประสานงาน 
๑๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๙. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย  หัวหน้างานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๒๐. นางสาวนภาพร จักร์เขียว หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
๒๑. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒ ท่าน 

คือ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ดร.ส าราญ  ทองแพง) และคณบดีคณะนิติศาสตร์             
(นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น กองการเจ้าหน้าที่            
ประจ าปี ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๒.๑ รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๖    

นายวรปรัชญ์  ศรีดวงค า สังกัดกองการเจ้าหน้าที่  
๒.๒ รางวัลผู้โชคดีที่เข้าร่วมลงคะแนนคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  

๑) นายนภัสรพี  สุขแสงรักษ์เจริญ  สังกัดคณะสหเวชศาสตร์  
๒) นายธิตินนท์  มณีธรรม   สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓. บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการเปิดจองโครงการ เอส เก้า คอนโดมิเนียม อาคารชุดพักอาศัย 
๘ ชั้น จ านวน ๔ อาคาร โดยบริษัทดังกล่าวจะให้สิทธิ์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในราคาพิเศษ
เท่ากับพนักงานบริษัท  

๔. ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา รับฟังการบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์จากนักวิจัยมืออาชีพ” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปี ๒๕๔๗ และ “การท าวิจัยอย่างมีความสุข” โดย ศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ  วงศ์ค า นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
ปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 
 ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๔ 
(๑๕/๒๕๕๖) เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๔ (๑๕/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๔ (๑๕/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี   -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์  อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๕๑๐๑ จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง                

กรณี นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา         
ในรายวิชา ๑๒๕๑๐๑ จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร ของนางสาวสุวิมล  ใจวงศ์ รหัสนิสิต ๕๕๐๗๙๗๒๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางมธุรดา  เจริญทวี
ทรัพย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๕๑๐๑ จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก       
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๕๑๐๑ จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร               
แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวสุวิมล  ใจวงศ์ รหัสนิสิต ๕๕๐๗๙๗๒๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์ 
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ในรายวิชาระบบประสาท ๑ รหัสวิชา ๓๒๒๒๐๕ และรายวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ ๑ รหัสวิชา ๔๑๓๒๒๑ ซึ่งได้เชิญ
อาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติ  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ            
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามความในข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ             
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ         
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคการศึกษาต้น       
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์        

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              

เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา            
ดุริยางคศาสตร์สากล ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมีความประสงค์จะเชิญอาจารย์พิเศษ ซึ่งมีความรู้
และประสบการณ์ในศาสตร์ทางด้านดนตรีสากล เพ่ือมาให้ความรู้แก่นิ สิตในรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชา               
ดุริยางคศาสตร์สากล 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติ  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง            
แต่งตั้ งอาจารย์ พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                          
ดุริยางคศาสตร์สากล ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามความในข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ             
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ         
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล โดยมอบกองบริการ
การศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              
เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมีความประสงค์        
จะเชิญอาจารย์พิเศษ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดง เพ่ือมาให้ความรู้แก่นิสิตในรายวิชา
ที่เปิดสอน 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติ  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง            
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร   
ประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามความในข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ             
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ         
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ต่อไป 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยมอบกองบริการ
การศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              
เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๔... 
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๔ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา            
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมีความประสงค์จะเชิญอาจารย์พิเศษ ซึ่งมีความรู้
และประสบการณ์ในศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรม เพ่ือมาให้ความรู้แก่นิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชา            
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติ  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง            
แต่ งตั้ งอาจารย์ พิ เศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต                     
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามความในข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ         
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ         
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
โดยมอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ ที่อธิการบดีมอบหมาย              
เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๕... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา          
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ต้องมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษปริญญาตรี      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามความในข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ         
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ         
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัต ิ(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
โดยมอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              
เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๖... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
ซึ่งในแต่ละหลักสูตรได้มีการส่งเสริมความรู้โดยเชิญผู้มีความรู้ ความช านาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้
จากผู้มีประสบการณ์ นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามความในข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ         
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ         
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา                
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป   
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              

เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๗ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๒๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
   ตามอนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๒๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เนื่องจากอาจารย์พิเศษได้ขอถอนตัว          
และเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอน นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๒๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และขออนุมัติ (ร่าง)      
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๑๑- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามความในข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ         
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ         
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๒๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และอนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป   
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๒๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง 

แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
๒. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
๓. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              

เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา                 
และคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่          
๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร          
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป   
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒... 
 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา                 
และคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่          
๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ

และค่าตอบแทนในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติ
ด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ได้ยก (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                       
เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติ
ด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาที่มาขอรับบริการ อันจะน าไปสู่การน าความรู้ทางวิชาการไปสู่สังคม นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
การให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนในการตรวจวิเคราะห์
ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป   
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๓- 
 

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

ค่าตอบแทนในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก และจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติทีป่ระชุมพิจารณาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้อที่ ๓ การขอปรับอัตราส่วนนิสิตช่วยสอนต่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ที่ประชุมมีมติ
มอบกองบริการการศึกษาปรับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗.๑.๑ รายวิชาที่มีเฉพาะภาคบรรยาย จากนิสิตช่วยสอน ๑ คน ต่อนิสิต ๒๐๐ คน เป็น นิสิตช่วยสอน 
๑ คน ต่อนิสิต ๑๐๐ คน ข้อ ๗.๑.๒ รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ (กลุ่มพลานามัย) จากนิสิตช่วยสอน ๑ คน ต่อนิสิต ๑๐๐ คน     
เป็น นิสิตช่วยสอน ๑ คน ต่อนิสิต ๕๐ คน นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิก และจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ            
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๕... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล           
ในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม         
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มี         
ผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นการส่งเสริม  
และสนับสนุนนิสิตให้นิสิตริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ให้นิสิตได้ท ากิจกรรมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการประกาศเชิดชูเกียรตินิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย นั้น 

 
  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริม
นิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิต          
ที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้น านิสิต            

ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้น านิสิตที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้น านิสิต/ผู้น ากิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการท ากิจกรรม
เพ่ือจะได้สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
และเป็นแบบอย่างอันดีแก่นิสิตทั่วไป นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้น านิสิต        
ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต      
พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้น านิสิตที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้น านิสิต
ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือก

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต บุคลากร และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจศิษย์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียงและท าคุณประโยชน์        
ให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือก  
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง         
ในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติให้เพ่ิมหน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่ ได้แก่ งานสิ่งแวดล้อม       
ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายของมาตรการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ ๔.๓ สนับสนุนการแสวงหางบประมาณ              
ทั้งจากภายในและจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการด าเนินการต่าง  ๆให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ นั้น 

  กองอาคารสถานที่ จึงขออนุมัต ิ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป   
 
มติ  กองอาคารสถานที่ขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขอเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 
สรุปเรื่อง 

  ตามทีม่หาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณงบประมาณ ๒๕๕๖ 
รอบ ๑๒ เดือน โดยเป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งให้เกิดการด าเนินการจริงตามกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ  และใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานในปีงบประมาณ อีกทั้งเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ : กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ ๖ ก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงาน     
ตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน ต่อไป   
 

มติ  ที ่ประชุมได ้พิจารณาแล้วมีมต ิอนุมัต ิผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และคณะกรรมการ
บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่       
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญาและระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ต่อไป   
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และ
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  

ระเบียบวาระที่ ๔.๗... 
 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.จอมจันทร์  นทีวัฒนา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๕๕๔๓๑๔ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.จอมจันทร์  นทีวัฒนา 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) คณะแพทยศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษา
ล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๕๕๔๓๑๔ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖   
จ านวน ๓ หมู่เรียน แต่ได้จัดส่งผลการเรียนเพียงจ านวน ๑ หมู่เรียน นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.จอมจันทร์  นทีวัฒนา อาจารย์
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.จอมจันทร์  นทีวัฒนา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๕๕๔๓๑๔ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ภาคเรียนต้น เป็นการกระท า
ความผิดครั้งแรก 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 ดร.จอมจันทร์  นทีวัฒนา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์              
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.จอมจันทร์  นทีวัฒนา อาจารย์อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๕๕๔๓๑๔ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นกรณีพิเศษ 

๒. คณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.จอมจันทร์  นทีวัฒนา เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น             
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี               
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 
 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยเป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งให้เกิดการด าเนินการจริงตามกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้องด าเนินการ
ในปีนั้น  ๆเพ่ือให้บรรจุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานในปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการต้องผ่าน
การอนุมัติจากสถาบัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการ และให้กองแผนงานรวบรวมและสรุปเสนอ                
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น  

  กองแผนงาน จึงขอเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งน าไปใช้ในการถ่ายทอดนโยบายต่าง  ๆสู่การปฏิบัติ          
ในทุกระดับ และเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ อีกทั้งเกณฑ์      
การประกันคุณภาพการศึกษาให้มีการประเมินผลด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ ง                       
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ                   
เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในปีต่อไป นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และคณะกรรมการ

บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่       
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา             
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติการปรับแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัตกิารปรับแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป   
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

  ตามทีม่หาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายเปิดหลักสูตรเพ่ือจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้  
๑. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

  กองแผนงาน จึงขอเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา เลื่อนเป็นปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา เลื่อนเป็นปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองแผนงานรวบรวมและสรุปข้อมูลการขออนุมัติเลื่อนแผน 
การเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒  เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ           

เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ   
เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา                  
กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  เรื่อง (ร่าง) ข้อตกลง ร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับ การบริหารโครงการหรือกิจกรรมที่มีรายได้และการรับ – จ่ายเงิน
รายได้จากการจัดกิจกรรมของเครือข่ายวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ขอให้มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา 

(ร่าง) ข้อตกลง ร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับ การบริหาร
โครงการหรือกิจกรรมที่มีรายได้และการรับ – จ่ายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมของเครือข่ายวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์  
และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลง ร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย    
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับ การบริหารโครงการหรือกิจกรรมที่มีรายได้และการรับ – จ่ายเงินรายได้จากการ       
จัดกิจกรรมของเครือข่ายวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลง ร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เกี่ยวกับ การบริหารโครงการหรือกิจกรรมที่มีรายได้และการรับ – จ่ายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมของเครือข่าย
วิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลง ร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับ การบริหารโครงการหรือกิจกรรมที่มีรายได้และการรับ – จ่ายเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรมของเครือข่ายวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔  เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

  ตามทีค่ณะแพทยศาสตร์ ได้สนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
จ านวน ๑๙ โครงการ งบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๑๙ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)          
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
ประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๑๙ โครงการ 
พร้อมงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๑๙ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                       
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

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

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖... 
 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียด   
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย       
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรและแผนการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรและแผนการด าเนินการน าเสนอหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา             
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 
 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย และเข้าสอบผิดสถานที่)             
UP – DOES ๐๕.๐๕.๑ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย และเข้าสอบผิดสถานที่) UP – DOES ๐๕.๐๕.๑ ในการสอบ
ปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง ระบบค าร้องออนไลน์ ผ่านระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งการใช้ระบบค าร้องออนไลน์ ผ่านระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) 
จ านวน ๑๐ ค าร้อง ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การให้บริการค าร้องออนไลน์ดังกล่าว
สามารถให้บริการได้ ๒ แนวทาง คือ 

๑. บริการค าร้องออนไลน์ โดยยังคงใช้เอกสารแบบฟอร์มค าร้อง 
๒. บริการค าร้องออนไลน์ โดยไม่ใช้เอกสารแบบฟอร์มค าร้อง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 
 
 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อข้อเสนอโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพิ่มเติม 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งโครงการของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการคัดเลือก ๑ โครงการ ได้แก่ 
โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. ปรับลดผู้ช่วยวิทยากรออก เหลือ ๑ คน 
๒. ตัดรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ได้แก่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าเกียรติบัตร และ            

ค่าที่พักวิทยากร 
๓. ปรับลดค่าเกียรติบัตรและค่าวัสดุอุปกรณ์เหลือ ๖,๐๐๐ บาท 
๔. เห็นชอบงบประมาณสนับสนุนในวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

   ทั้งนี้ โดยให้ปรับปรุงโครงการและแนบส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของมหาวิทยาลัยพะเยา       
รวมทั้งแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานโครงการไปยังผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ บัดนี้ กองบริการการศึกษา ได้ปรับแก้ไขโครงการ
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ข้อเสนอแนะแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ทอมก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 
 
 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง รายงานการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
(มหาวิทยาลัยพะเยา) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียดปรากฏ   
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑... 
 
 



-๒๘- 
 

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 (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 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... 
 

 



-๒๙- 
 

- 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 
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑ ขออนุมัติโครงสร้างการจัดตั้งหน่วย 

เพื่ อสนับสนุนการวิจัย ระดับกอง          
ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติโครงสร้างการจัดตั้งหน่วยเพื่อสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขการจัดตั้งหน่วยงาน                

เพื่อสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
ข้อ ๑.๒  จาก โครงการศูนย์เครื่องมือกลาง เป็น ศูนย์เครื่องมือกลาง 
ข้อ ๑.๓  จาก หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) เป็น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) 
ข้อ ๑.๔   จาก เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ (ABC)                

เป็น ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) 
ข้อ ๑.๕   จาก ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัย ระดับกอง
ในมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๓๐- 
 

๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาด าเนินการ ดังนี ้ 
๑. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย            

พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย ถือเป็นแนวปฏิบัติ  
๒. น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ 
จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๖ และน าเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการ           
จัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี             
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ              
จัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว  

๔.๒.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา         
ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว          

น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวิทยาลยัพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
และสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมอื 
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนยเ์ครอืข่ายความร่วมมอื 

เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว          

น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวิทยาลยัพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงาน
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ขออนุมัติเลื่อนการส่งรายงานผลการศึกษา 
(up ๓๒) ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา 
๒๗๖๗๒๓ การวางแผนโครงการ           
แบบใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ เลื่อนการส่งรายงานผลการศึกษา (up ๓๒)                
ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา ๒๗๖๗๒๓ การวางแผนโครงการแบบใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
จากวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยอนุโลม หากพ้นก าหนดดังกล่าว 
ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการส่งรายงานผลการศึกษา (up ๓๒)                
ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา ๒๗๖๗๒๓ การวางแผนโครงการ
แบบใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ไปยังกองบริการการศึกษา 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๓๑- 
 

๔.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          
ทางวิชาการ และผลิตบัณฑติเภสชัศาสตร ์

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ นัดหมายการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ต่อไป 

๔.๗ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   
ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๓๗๗๐๓ การจัดการทางการตลาด
ขั้นสูง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร แก้ไขผลการศึกษา 

ในรายวิชา ๑๓๗๗๐๓ การจัดการทางการตลาดขั้นสูง ของนางสาวธิดาเดือน  อุตยานะ            
รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๑๙๖ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A 

๒. มอบมหาวิทยาลัย ว่ากล่าวตักเตือน ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น          
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ           
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ 
จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์             
เสนออธิการบดีลงนาม ต่อไป 
 

๔.๘ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๒- 
 

๔.๘ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณ ี
นางสาวปิตินุช  ผิวชัย อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๕๖๔๔๑ การบริหารส าหรับเภสัชศาสตร์ 
โดยรายวิชาดังกลา่ว จัดการเรียนการสอน
ร่วมกับรายวิชา ๑๙๙๔๔๖ การบริหาร
ทางเภสัชศาสตร์และบทบาททางเภสัช
กร ซึ่งเป็นรายวิชาเดียวกัน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวปิตินุช  ผิวชัย อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ส่งผลการศึกษา

ล่าช้า ในรายวิชา ๑๕๖๔๔๑ การบริหารส าหรับเภสัชศาสตร์  ภาคการศึกษาปลาย             
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปิตินุช  ผิวชัย เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น             
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี               
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะเภสัชศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ  ว่ ากล่ าวตั ก เตื อน               
นางสาวปิตินุช  ผิวชัย เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ขออนุมัติเปลี่ยนช่ืองานภายในสังกัด
กองบริการการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนช่ืองานภายในสังกัดกองบริการการศึกษา           
จาก “งานรับเข้า” เป็น “งานรับเข้าศึกษา” 
 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างด าเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๑๐ ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้  

ช่ือหลักสูตร ปีการศึกษา เลื่อนเป็นปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ ชุมชน 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๙ 

๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ภาคการศกึษาปลาย 
๒๕๕๖ 

ภาคการศึกษาต้น 
๒๕๕๗ 

๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการน าแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๑ ขอความอนุ เคราะห์จัดสรรโควตา         
กรณีพิเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรละ  ๑ 
ราย ของโรงเรียนในอ าเภออมก๋อยวิทยาคม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการจัดสรรโควตากรณีพิเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                 

และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรละ ๑ ราย ของโรงเรียนในอ าเภออมก๋อยวิทยาคม           
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท าหนังสือแจ้งการจัดสรรโควตาดังกล่าวไปยังกระทรวงสาธารณสุข 
พร้อมส าเนาแจ้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อทราบ  

กองบริการการศึกษา จัดท าหนังสือแจ้งการจัดสรรโควตา
กรณีพิเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรละ  ๑ ราย 
ของโรงเรียนในอ าเภออมก๋อยวิทยาคม ไปยังกระทรวงสาธารณสุข 
พร้อมส าเนาแจ้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์
เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๒ ขอความอนุเคราะห์... 
 

 



-๓๓- 
 

๔.๑๒ ขอความอนุ เคราะห์จัดสรรโควตา       
กรณีพิเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของโรงเรียน
อุ้มผางวิทยาคม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการจัดสรรโควตากรณีพิเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต              

และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท าหนังสือแจ้งการจัดสรรโควตาดังกล่าวไปยังกระทรวงสาธารณสุข 

พร้อมส าเนาแจ้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อทราบ  

กองบริการการศึกษา จัดท าหนังสือแจ้งการจัดสรรโควตา
กรณีพิเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรละ  ๑ ราย 
ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ไปยังกระทรวงสาธารณสุข            
พร้อมส าเนาแจ้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์
เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๓ ขอเสนอความก้าวหน้าและขอปรึกษา 
หารือโครงการการประชุมวิชาการ 
พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ให้เข้าร่วมกิจกรรม

และส่งผลงานวิจัย โดยให้คณะ/วิทยาลัย ส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมงาน จ านวนคณะ/วิทยาลัย           
ไม่เกิน ๑๐ ท่าน 

๓. เห็นชอบการให้โควตาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ 
และด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๑๔ ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการนักศึกษา
ภู มิ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ          
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และ          
ภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการจัดประชุม
วิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๕ ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าสมัคร          
เข้าศึกษาต่อ ภายใต้โครงการ “ต้นกล้า ICT” 

มติ  ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบยกเว้นค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ ภายใต้โครงการ        
“ต้นกล้า ICT”  จ านวน ๒๙ คน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗      

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการ
ประสานกับกองบริการการศึกษา เพื่อขอยกเว้นค่าสมัคร          
เข้าศึกษาต่อ ภายใต้โครงการ “ต้นกล้า ICT”  จ านวน ๒๙ คน 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เรียบร้อยแล้ว   

๔.๑๖ ขออนุมัติใช้สถานที่จัดงานประชุม 
ทางวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่  ๓ 
“มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ใช้สถานที่จัดงานประชุมทางวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๓ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” 
๒. อนุมัติงดการเรียนการสอนในห้องเรียนช้ันที่ ๑ จ านวน ๖ ห้อง โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชย 
๓. มอบกองบริการการศึกษาประสานแจ้งอาจารย์และนิสิต เพื่องดการจัดการเรียนการสอน             

และการสอนชดเชยดังกล่าวต่อไป 
๔. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพื่อขอจองใช้ห้องประชุมช้ัน ๒ และ ช้ัน ๓ จ านวน ๑๐ ห้อง 

- อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานแจ้งอาจารย์และนิสิต เพื่องดการจัดการเรียนการสอน             
และการสอนชดเชย 

- กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ 
และด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๗ โครงการ... 
 

 



-๓๔- 
 

๔.๑๗ โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย ที่รับผิดชอบด าเนินการติดตามและ 
เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๔.๑๘ ขออนุมั ติ เป็น เจ้ าภาพจัดประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ทอมก.) ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ทอมก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 

๔.๒๐ การส่อทุจริตในการใช้โปรแกรม SPEEXX 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยมอบผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย กองบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์                
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่าย
หมุนเวียนของส่วนงาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่าย

หมุนเวียนของส่วนงาน  
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ในหน้าที่ ๒ ข้อ ๙ 

จาก ให้ส่วนงานน าเงินทดรองจ่ายฝากธนาคาร โดยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ 
“บัญชี (ระบุช่ือส่วนงาน) มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีผู้กระท าการอย่างน้อยสามคน 
และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้กระท าการ 

เป็น ให้ส่วนงานน าเงินทดรองจ่ายฝากธนาคาร โดยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ 
“บัญชีเงินทดรองจ่าย (ระบุช่ือส่วนงาน) มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีผู้กระท าการ
อย่างน้อยสามคน และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้กระท าการ 

๓. มอบกองคลังน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

กองคลัง ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน
และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๓๕- 
 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   
แนวปฏิบัติส าหรับการใช้บัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ระบุช่ือมหาวิทยาลัย 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับการใช้บัญชีเงินฝาก

ธนาคารที่ระบุชื่อมหาวิทยาลัย 
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนี ้

๒.๑ หน้าท่ี ๑ ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๒๐ 
จาก “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย 

ข้าราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

เป็น “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ หน้าที ่๒ ข้อ ๔.๑ 
จาก ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “บัญชี (ระบุช่ือส่วนงาน) มหาวิทยาลัยพะเยา” 

โดยมีผู้กระท าการอย่างน้อยสามคน และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสาม         
ของผู้กระท าการ  

เป็น ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “บัญชี (ระบุช่ือส่วนงาน) มหาวิทยาลัยพะเยา” 
โดยมีผู้กระท าการอย่างน้อยสามคน และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสาม         
ของผู้กระท าการ รวมทั้งท าหนังสือขออนุญาตเปิดบัญชีต่อมหาวิทยาลัย                 
พร้อมระบุวัตถุประสงคข์องบัญชี 

๓. มอบกองคลังน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองคลัง ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน 
และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ การด าเนินโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมออกหน่วยบริการการด าเนินโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์  

บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบแต่ละอ าเภอ เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางจังหวัดจัดโครงการในพื้นที่        

ที่รับผิดชอบทุกครั้ง 

๑. คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมออกหน่วยบริการการด าเนิน
โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม           
ให้ประชาชน” เรียบร้อยแล้ว  

๒. ทุกคณะ/วิทยาลัย รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๖- 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

๖.๑.๓ ขออนุ มั ติ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
งบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมตอินุมัตใิห้คณะศิลปศาสตร์ด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้         
คณะศิลปศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๓๓ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาท) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน 
(โครงการวิจัย) คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ โครงสร้างภายใน และตราสัญลักษณ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบโครงสร้างภายในคณะทันตแพทยศาสตร ์และตรา
สัญลักษณ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

                     ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๓๗- 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนงานส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองคลัง ได้น าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน
ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมีมติเห็นว่าไม่สมควรด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
และเห็นสมควรให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ในการด าเนินการ ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว ในข้อ ๕ “อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย มีอ านาจอนุมัติยืมเงิน
ทดรองจ่ายของส่วนงานภายในวงเงินไม่เกินกว่าที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา” นั้น 
และเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินทดรองจ่ายส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าของที่ระลึก 
ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง ในวงเงินทดรองจ่ายจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)    

 

  กองคลัง จึงขอความเห็นชอบการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนงานส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการยืมเงินทดรองจ่ายส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (อธิการบดี รองอธิการบดี 

และผู้ช่วยอธิการบดี) ในวงเงินทดรองจ่ายไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
๒. เห็นชอบการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน ภายในวงเงินทดรองจ่ายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศรีสุดา  เจริญดี อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๒๓๓๒๑ เทคนิคหัตถการ ๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวศรีสุดา  เจริญดี 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๓๒๓๓๒๑ เทคนิคหัตถการ ๑ ของนายไพรัตน์  ฮาดดา รหัสนิสิต ๕๔๐๕๘๒๓๗ จากเดิม B แก้ไขเป็น A นั้น 

   คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศรีสุดา  เจริญดี อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวศรีสุดา  เจริญดี อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๒๓๓๒๑ เทคนิคหัตถการ ๑               

แก้ไขผลการศึกษาของนายไพรัตน์  ฮาดดา รหัสนิสิต ๕๔๐๕๘๒๓๗ จากเดิม B แก้ไขเป็น A 
๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวศรีสุดา  เจริญดี เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการ

กระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่
ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ  

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงก าหนดการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา จาก วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็น วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

๒) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี จาก วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เป็น วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ก าหนดปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาระเบียบวาระการการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ รายงานผลการด าเนินการ เรื่อง แบบฟอร์ม มคอ.๓ และ มคอ.๕ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยทุกคณะ/วิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานดังกล่าวได้ที่
www.up.ac.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ รายงานผลการด าเนินการ เรื่อง แบบรายงานการประเมินตนเองในการเสนอหลักสูตรต่อ           
สภามหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ www.up.ac.th เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย 
สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานดังกล่าวส าหรับอาจารย์และบุคลากร รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม   

๖.๒.๑.๕ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 
(TQF : Thailand Qualification Framework) โดยมีการก าหนดสิทธิการใช้งาน ข้อมูลอ้างอิง 
ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูล มคอ.๒ ข้อมูล มคอ.๓ ข้อมูล มคอ.๔ และข้อมูล มคอ.๕ รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา                 
ในหัวข้อ “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร
รับทราบสิทธิและประโยชน์ที่พึงจะได้รับเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะยา โดยก าหนด 
จัดกิจกรรม ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งการบรรยายออกเป็น ๒ รอบ คือ 
- รอบเช้า  ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
- รอบบ่าย  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ ขอความร่วมมือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติตามกฏจราจรและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง 

จ ากัดความเร็วไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง 
๖.๒.๓.๒ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าในที่ท างาน  
๖.๒.๓.๓ ขอความร่วมมือทุกคณะ/วิทยาลัย จัดตั้งงบประมาณ เพ่ือใช้ในการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

ด้านหน้าอาคารของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 
 
 
 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต... 
 
 

http://www.up.ac.th/
http://www.up.ac.th/


-๓๙- 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๔.๑ ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ นิสิตและบุคลากร             

(ดนตรีบ าบัด : จากทฤษฏีสู่ปฏิบัติ) บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขนา  ไทยเครือ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.จักรกริช  กล้าผจญ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๖.๒.๔.๒ โครงการตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งก าหนดจัดการประชุมประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๔ ของส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในวันศุกร์ที ่๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพ่ือใช้ประชาพิจารณ์
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ณ จังหวัดพะเยา  

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


