
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๕๗ (๘/๒๕๕๖) 

วันพุธที ่๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ  

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

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 

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

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

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

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
   (นางสาวพิไลพร  จงรวมกลาง) แทน 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน 
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  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางสาวจินดา  อมราสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๑๐. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๒. นายปิยะภัทร  ไวทยกุล (แทน) ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๓. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๔. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๕. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
                         ๑๖. นางสาวปริตา... 
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๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๗. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๘. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๙. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.   

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือหารือเกี่ยวกับ

ภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จ านวน ๔ ท่าน คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ มาลินี   ธนารุณ) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                  
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 

๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา จะตั้งงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               
ครั้งที่ ๕๕ (๖/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๕ (๖/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

                           มติ  ทีป่ระชุม... 
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มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๕ (๗/๒๕๕๖) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยขอปรับแก้ไข หน้าที่ ๒๐ ข้อที่ ๖.๓.๒.๑ 
บรรทัดที่ ๔ ข้อที่ ๓ 
  จาก รางวัลที่ ๓ โล่พร้อมเงินสด  จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท  คณะแพทยศาสตร์ 
  เป็น รางวัลที่ ๓ โล่พร้อมเงินสด  จ านวน  ๒,๕๐๐ บาท  คณะแพทยศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               

ครั้งที่ ๕๖ (๗/๒๕๕๖) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ๕๖ (๗/๒๕๕๖) นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ๕๖ (๗/๒๕๕๖) 
แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  ขอหารือการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีความส าคัญกับหน่วยงาน
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อให้การด าเนิน   
การประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมาย    
ของมหาวิทยาลัย  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือการเตรียมความพร้อมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
ข้อหารือการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
 
                           มต ิ ที่ประชุม... 
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. และการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขตัวบ่งชี้  จาก KPI ๓ – ๗            

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การประชุมผู้บริหารเพื่อการติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหน่วยงาน 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยพะเยา 
(UPQA Plus System) รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ และได้มีการออกแบบระบบฐานข้อมูลเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานส าหรับผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย 
รวมทั้ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ สามารถติดตามผลการด าเนินงานในส่วนที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอพิจารณาการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับผู้บริหารในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ (UPQA Plus System)             
ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเรื่องอ่ืนๆ ด้าน QA ร่วมกันก่อนที่จะมีการท า IQA 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
การจัดการประชุมผู้บริหารเพ่ือการติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้บริหารในการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPQA Plus System) ในการติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่     
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เพ่ือประเมิน     
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และรายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และส่งเสริมสนับสนุน         
การขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
หน้าทีข่องผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
             ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขอเสนอผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปีพุทธศักราช 
๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร 
ระดับกอง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยส านักงานการอุดมศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว โดยสรุป คือ 

๑. มีการติดตามทั้งระดับคณะและสถาบัน 
๒. จะติดตามจากระบบ CHE QA Online จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔               

ที่รายงาน 
๓. การติดตามตรวจสอบ คือ ผลการประเมินคุณภาพภายในขององค์ประกอบที่ ๒ และองค์ประกอบที่ ๔ เป็นหลัก 
๔. แนวทางการติดตาม 

๔.๑  ถ้าองค์ประกอบที่  ๒ และองค์ประกอบที่  ๔ อยู่ ในระดับดีขึ้นไป (>๓.๕๑) หรือ                 
กรณีไม่มีบัณฑิตศึกษา องค์ประกอบที่ ๔ ต้องอยู่ในระดับพอใช้ (>๓.๐๑) ไม่ต้องลงติดตามตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม 

                   ๔.๒ การเข้าติดตาม... 



-๗- 
 

๔.๒ การเข้าติดตามตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการมีดังนี้ 
 ๔.๒.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผลการประเมินในระดับคณะ/สถาบัน 
  - องค์ประกอบที่ ๒ < ๓.๐๑ และ/หรือ 
  - องค์ประกอบที่ ๔ < ๒.๕๑ 
 ๔.๒.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ผลการประเมินในระดับคณะ/สถาบัน 
  - องค์ประกอบที่ ๒ < ๓.๕๑ และ/หรือ 
 - องค์ประกอบที่ ๔ < ๓.๕๑ ,ถ้าไม่มีการสอนระดับบัณฑิตศึกษา < ๓.๐๑  

๕. สกอ. จะส่งรายชื่อกรรมการตรวจเยี่ยมให้พิจารณา ดังนี้ 
๕.๑ ระดับคณะเลือกไม่น้อยกว่า ๓ คน (มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง) 
 - รศ. ขึ้นไปในสาขาที่เปิดสอนอย่างน้อย ๒ คน 
 - ประธาน/กรรมการประเมินที่ข้ึนทะเบียนประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย ๑ คน 
๕.๒ ระดับสถาบัน เลือกไม่น้อยกว่า ๕ คน (สกอ.แต่งตั้ง) 
 - ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมระดับคณะทุกคน 
 - ประธาน/กรรมการประเมินที่ข้ึนทะเบียนประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย ๒ คน 

๖. กรรมการตรวจเยี่ยมลงประเมิน SAR ในการประเมินตามปีการศึกษาที่ตรวจเยี่ยมแทน               
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีนั้นๆ 

 

ส าหรับคณะ/วิทยาลัย ที่จะต้องรับการตรวจเยี่ยมและปีที่ตรวจเยี่ยม รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอแนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อุดมศึกษาตามกฎกระทรวงฯ เพ่ือมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงฯ เพ่ือมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมอบคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ด าเนินการ เตรียมความพร้อมในการ     
เข้าติดตามตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ ตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง (ร่าง) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตัิ
หน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

          ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา... 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง การด าเนินงานโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตามปณิธาน “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็ง
ของชุมชน” ซึ่งโครงการนี้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด และได้ถ่ายทอดภาระหน้าที่สู่คณะ/
วิทยาลัย โดยโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรเครือข่าย และหน่วยงานระดับ
คณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอผลการด าเนินงานโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล       
ในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้เห็นข้อมูล ความส าเร็จ และผลการด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย ที่ได้ลงพ้ืนที่ศึกษาประเด็น
ปัญหาที่มีผลกระทบสูง ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันเป็น “พะเยาโมเดล”       
ที่สามารถเป็นแบบอย่างในพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
ผลการด าเนินงานโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบปีที่ผ่านมา  
๒. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบสรุปผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว และหากมีข้อแก้ไข 

ขอให้ประสานแจ้งข้อมูลไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 

                   ระเบียบวาระที ่๔.๘... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัย โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ            
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือด าเนินงานโครงการบ่มเพาะและพัฒนา
อาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอน พัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนในรูปแบบของแบบเรียนและคู่มือการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้สอน พัฒนานักเรียน และการจัด             
การเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่โรงเรียนต่างๆ รวมทั้งศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลการจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้โอนเงินงบประมาณจ านวนดังกล่าว มายังบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา ธนาคารกรุงไทย 
เลขที่ ๕๑๒-๐-๔๙๔๗๑-๔ เรียบร้อยแล้วนั้น    

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเรียนว่าโครงการดังกล่าวมีการด าเนินการศึกษาวิจัย                  
๗ เรื่องมีก าหนดการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัย โครงการบ่มเพาะ
และพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการตามโครงการ
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้บริการผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง 
หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ ต าแหน่งคณบดี จ านวนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

๒. โครงการการพัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะ เพ่ือสนับสนุนการเรียนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ      
ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ หัวหน้าโครงการ ดร.พรเทพ  โรจนวสุ ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)  

๓. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถเชิงบูรณาการ 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ หัวหน้าโครงการ นายวรกฤต  แสนโภชน์ 
ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผลโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติ หัวหน้าโครงการ นายสัญห์ชัย  หยีวิยม ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต จ านวนเงิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

๕. โครงการระบบแบบสอบถามออนไลน์ส าหรับวัดความสนใจในการเรียนวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าโครงการ ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

๖. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบทดสอบวัดผลออนไลน์ หัวหน้าโครงการ นายณัฐพล  คุ้มใหญ่โต 
ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท        
(สามแสนบาทถ้วน) 
 

                 ๗. โครงการการศึกษา... 



-๑๐- 
 

๗. โครงการการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผล
โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ ภายใต้โครงการปฏริูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ หัวหน้าโครงการ นางโกลัญญา  ตายะ รักษาการในต าแหน่งเลขานุการคณะ 
จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   
การด าเนินโครงการวิจัย โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้
โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๗ เรื่อง รวมงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท                          
(สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 

๑. โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ    
ตามโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้บริการผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง 
หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ ต าแหน่งคณบดี จ านวนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

๒. โครงการการพัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะ เพ่ือสนับสนุนการเรียนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ      
ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ หัวหน้าโครงการ ดร.พรเทพ  โรจนวสุ ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)  

๓. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถเชิงบูรณาการ 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ หัวหน้าโครงการ นายวรกฤต  แสนโภชน์ 
ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผลโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติ หัวหน้าโครงการ นายสัญห์ชัย  หยีวิยม ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต จ านวนเงิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

๕. โครงการระบบแบบสอบถามออนไลน์ส าหรับวัดความสนใจในการเรียนวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าโครงการ ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

๖. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบทดสอบวัดผลออนไลน์ หัวหน้าโครงการ นายณัฐพล  คุ้มใหญ่โต 
ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท        
(สามแสนบาทถ้วน) 

๗. โครงการการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผล
โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ ภายใต้โครงการปฏริูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ หัวหน้าโครงการ นางโกลัญญา  ตายะ รักษาการในต าแหน่งเลขานุการคณะ  
จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

   

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ด าเนินโครงการวิจัย ภายใต้โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ           

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๗ เรื่อง  

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

                    ระเบียบวาระที่ ๔.๙... 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววันทนา  ไทยอู่ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๕๔๒๖๑ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง                   
กรณ ีนางสาววันทนา  ไทยอู่ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษาในการบันทึกคะแนนสอบปลายภาค ในรายวิชา ๒๕๔๒๖๑ สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ของนายตะวัน  เรือนพรม รหัสนิสิต ๕๔๐๒๐๗๐๘ จากเดิม ๑๒.๕ คะแนน แก้ไขเป็น ๓๒.๕ คะแนน นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววันทนา  ไทยอู่ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววันทนา  ไทยอู่ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๕๔๒๖๑ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรกของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววันทนา  ไทยอู่ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาววันทนา  ไทยอู่ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๕๔๒๖๑ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์               
แก้ไขผลการศึกษาของนายตะวัน  เรือนพรม รหัสนิสิต ๕๔๐๒๐๗๐๘ จากเดิม ๑๒.๕ คะแนน 
แก้ไขเป็น ๓๒.๕ คะแนน 

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

 
 
 
 
 
                  ระเบียบวาระที ่๔.๙.๒... 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายมารุต  แก้ววงศ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๑๑๗๐ พฤติกรรมมนุษย์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายมารุต  แก้ววงศ์       
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา            
ในรายวิชา ๐๐๑๑๗๐ พฤติกรรมมนุษย์ ของนางสาวอุทัยทิพย์  แถบทอง รหัสนิสิต ๕๔๐๕๗๐๑๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น C นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายมารุต  แก้ววงศ์ อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาสรีรวิทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายมารุต  แก้ววงศ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๗๐ พฤติกรรมมนุษย์ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นายมารุต  แก้ววงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสรีรวิทยา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายมารุต  แก้ววงศ ์อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๗๐ พฤติกรรมมนุษย์ แก้ไขผลการศึกษา
ของนางสาวอุทัยทิพย์  แถบทอง รหัสนิสิต ๕๔๐๕๗๐๑๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ว่ากล่าวตักเตือน นายมารุต  แก้ววงศ์ เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙.๓ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกันตพงศ์  แสงพวง อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน กลุ่ม
เรียนที่ ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายกันตพงศ์  แสงพวง       
อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมาย            
ว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน กลุ่มเรียนที่ ๒ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวฑิมพิกา ไชยลังกา  รหัสนิสิต  ๕๔๐๓๐๗๓๒  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+  
๒. นางสาวดมิสา เกตุทอง รหัสนิสิต  ๕๔๐๓๐๙๕๖  จากเดิม D  แก้ไขเป็น C+ 

                   คณะนิติศาสตร์... 



-๑๓- 
 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกันตพงศ์  แสงพวง อาจารย์ผู้สอนประจ า
คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกันตพงศ์  แสงพวง           
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน             
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) 
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกันตพงศ์  แสงพวง อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายกันตพงศ์  แสงพวง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม 
ฝากทรัพย์ และหลักประกัน กลุ่มเรียนที่ ๒ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวฑิมพิกา   ไชยลังกา รหัสนิสิต ๕๔๐๓๐๗๓๒  จากเดิม  B แก้ไขเป็น  B+  
๑.๒ นางสาวดมิสา   เกตุทอง รหัสนิสิต  ๕๔๐๓๐๙๕๖  จากเดิม  D แก้ไขเป็น  C+ 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน กลุ่ม
เรียนที่ ๓ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม       
อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม 
ฝากทรัพย์ และหลักประกัน กลุ่มเรียนที่ ๓ ของนายอุดมศักดิ์  ค าแสน รหัสนิสิต ๕๔๐๓๓๔๓๒ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น A นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ผู้สอน
ประจ าคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
          ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 



-๑๔- 
 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน เป็นการกระท า
ความผิดครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๒๐๗ (๒) กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม 
ฝากทรัพย์ และหลักประกัน กลุ่มเรียนที่ ๓ แก้ไขผลการศึกษาของนายอุดมศักดิ์  ค าแสน              
รหัสนิสิต ๕๔๐๓๓๔๓๒ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น A 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๓๐๓๐๘ กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์       
อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๓๐๓๐๘ กฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐาน ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ  รหัสนิสิต  ๕๓๒๙๐๐๕๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๒. นางสาวจิรภัทร์ มีโม  รหัสนิสิต  ๕๓๒๙๖๗๘๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ อาจารย์ผู้สอน
ประจ าคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๓๐๘ กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

      ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา... 



-๑๕- 
 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๓๐๘ กฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐาน แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ  รหัสนิสิต  ๕๓๒๙๐๐๕๗  จากเดิม  F  แก้ไขเป็น  C+ 
๑.๒ นางสาวจิรภัทร์ มีโม  รหัสนิสิต  ๕๓๒๙๖๗๘๓  จากเดิม  F  แก้ไขเป็น  B  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ เป็นหนังสือ เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙.๖ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๓๐๔๓๐ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ผู้สอน
ประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๓๐๔๓๐ ศาลปกครองและวิธีพิจารณา          
คดีปกครอง ของนางสาวสุธินี  คล้ายจันทร์พงษ์ รหัสนิสิต ๕๓๒๙๖๗๑๔ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A นั้น 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ผู้สอนประจ า
คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๓๐๔๓๐ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก     
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 

          ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา... 



-๑๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๔๓๐ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวสุธินี  คล้ายจันทร์พงษ์ รหัสนิสิต ๕๓๒๙๖๗๑๔ จากเดิม D+ 
แก้ไขเป็น A 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐.๑ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายสนิท  ยืนศักดิ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๖๗๐๐ ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง          
กรณี นายสนิท  ยืนศักดิ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
ในรายวิชา ๑๔๖๗๐๐ ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายสนิท  ยืนศักดิ์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายสนิท  ยืนศักดิ์           
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๗๐๐ ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการกระท า
ความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายสนิท  ยืนศักดิ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
 
 
                            มติ  ทีป่ระชุม... 



-๑๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายสนิท  ยืนศักดิ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส่งผลการศึกษาล่าช้า            

ในรายวิชา ๑๔๖๗๐๐ ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสนิท  ยืนศักดิ์ เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐.๒ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๑๑๐๓ โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๔๑๑๐๓ 
โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล           

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๑๑๐๓ โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ในรายวิชา ๑๔๑๑๐๓ 

โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม ส่งผลการศึกษาโดยไม่ถือเป็นการส่งผลการศึกษาล่าช้า ทั้งนี้เนื่องจาก
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนเกินก าหนดระยะเวลา              
ตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยก าหนดตารางสอนไว้ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖            
ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งผล
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔.๒.๑ ระบบทวิภาค แบบ ๑ ภาคการศึกษา และแบบ ๒ ภาคการศึกษา อาจารย์
ผู้สอนต้องส่งผลการศึกษาภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของการสอบ 

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องชี้แจงเหตุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวเกินก าหนด
ระยะเวลา ตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

                ระเบยีบวาระที่ ๔.๑๑... 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการรับรองคุณภาพหนังสือ            
หรือต าราทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการผลิตสื่อหรือต าราทางวิชาการ รหัสโครงการ 
ว๕๖๐๒๐๐๐๙ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเขียน       
และพิมพ์หนังสือหรือต าราทางวิชาการ โดยมีรายวิชาที่ผ่านการพิจารณาแล้วจากคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการ
รับรองคุณภาพหนังสือหรือต าราทางวิชาการ ตามเกณฑ์ของส านักงานมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา นั้น  

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการรับรองคุณภาพหนังสือ
หรือต าราทางวิชาการ จ านวน ๒๔ ราย ในอัตราเล่มละ ๑,๐๐๐ บาท/ราย โดยเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการรับรองคุณภาพหนังสือหรือต าราทางวิชาการ จ านวน ๒๔ ราย ในอัตราเล่มละ 
๑,๐๐๐ บาท/ราย เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ในการรับรอง
คุณภาพหนังสือหรือต าราทางวิชาการ จ านวน ๒๔ ราย ในอัตราเล่มละ ๑,๐๐๐ บาท/ราย ตาม (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน โครงการเตรียมความ

พร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบ
รับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่       
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน         
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขข้อมูล และให้น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน    
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
            ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๑๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและ
ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อม

ด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินใน
กิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
ในกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน       
ในกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินในกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... ต่อไป 
 

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

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา   

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ในโครงการ

บริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ..... 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้      
ในโครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ..... นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. .....  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

         ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๒๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ..... ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ในโครงการบริการ
วิชาการและโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ..... 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓.๓ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารงานศูนย์บ่ม

เพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะยา ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ      
ในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๕ กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความพร้อมสามารถจัดตั้ง และด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา     
น าผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
เพ่ือพัฒนาสู่การสร้างผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา บัณฑิต บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้สนใจ  
เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจสู่การเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ เสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ พัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและเติบโตทางธุรกิจ
อย่างเข้มแข็ง นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย     
การจัดตั้งและการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สามารถด าเนินงาน
บรรลุตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และบรรลุตามตัวชี้วัดของ สกอ. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมหารือ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ร่วมกับกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ และ
น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
                  ระเบียบวาระที ่๔.๑๔... 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายได้ ประจ าปี ๒๕๕๖ กองทุนวิจัยส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการด้านการวิจัย จ านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยคณะนิติศาสตร์ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามโครงการ
ส่งเสริมการท าวิจัยทางนิติศาสตร์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และโครงการทุนสนับสนุนการวิจัยกฎหมายเพ่ือชุมชนแล้ว 
บัดนี้ มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแลว้เห็นควรสนับสนุนทุนวิจัย จ านวน ๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๓๓๙,๓๕๕ บาท  นั้น  

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
จ านวน ๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๓๙,๓๕๕ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติด าเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน ๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๓๓๙,๓๕๕ บาท ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะนิติศาสตร์ด าเนินโครงการวิจัย โดยเบิกจ่ายจาก
กองทุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน ๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๓๓๙,๓๕๕ บาท  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปิดประมูลร้านกาแฟ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบและคุณสมบัติในการขอเปิดประมูลจัดตั้ง        
ร้านกาแฟ โดยมีมตดิังนี้ 

๑. มีการออกแบบตกแต่งร้านสวยงามและมีเอกลักษณ์ 
๒. สามารถจ าหน่ายกาแฟสดและมีรสชาติได้มาตรฐาน 
๓. การตกแต่งร้านค้าสามารถเอ้ือประโยชน์ในการใช้ผลงานนิสิตตกแต่งและฝากจ าหน่ายได้ 
๔. สามารถน าผลิตภัณฑ์ของนิสิต เช่น แก้วกาแฟ ถ้วย ชาม เฟอร์นิเจอร์ มาใช้และจ าหน่ายใน

ร้านค้าได้ 
๕. สามารถด าเนินกิจการในพ้ืนที่ที่คณะฯ จัดสรรให้ตามก าหนด 
๖. มีราคาเหมาะสมกับก าลังซื้อของนิสิต 

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์กองอาคารสถานที่เปิดประมูล
ร้านกาแฟ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ตามคุณสมบัติที่ระบุในเบื้องต้น รายละเอียดปรากฏ          
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

           ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๒๒- 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณามอบ
กองอาคารสถานที ่ด าเนินการเปิดประมูลร้านกาแฟ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส ารวจสถานที่ในการเปิดร้านกาแฟ
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการลงทุนและการเปิดประมูลต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๖ หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายการเปิดหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ หลักสูตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน            
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         
การประมง และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นั้น  

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา เลื่อนเปิดปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๔. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ 
๖. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
เลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา เลื่อนเปิดปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๔. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ 
๖. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

                        มติ  ที่ประชุม... 



-๒๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา เลื่อนเปิดปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๔. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ 
๖. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๒. มอบกองแผนงานปรับแก้ไข หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ 
จาก เลื่อนเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็น เลื่อนเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๓. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง ขออนุมัติโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการจัดสหกิจศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมนิสิตเพ่ือการจัดสหกิจศึกษา 
โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมนิสิตเพ่ือการจัดสหกิจศึกษา 
โดยขอเบิกจ่ายจากกองทุนเงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝากมหาวิทยาลัยพะเยา และขอความอนุเคราะห์ยกเว้น  
การหักเงินอุดหนุนบริการวิชาการ ร้อยละ ๑๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 

๑. อนุมัติโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมนิสิตเพ่ือการจัดสหกิจศึกษา โดยขอเบิกจ่าย       
จากกองทุนเงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝากมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. อนุมัตยิกเว้นการหักเงินอุดหนุนบริการวิชาการ ร้อยละ ๑๐ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตโิครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมนิสิตเพ่ือการจัดสหกิจศึกษา โดยเบิกจ่ายจากกองทุน
เงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝากมหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. อนุมัติยกเว้นการหักเงินอุดหนุนบริการวิชาการ ร้อยละ ๑๐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา     
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
                 ระเบียบวาระที ่๔.๑๘... 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัย
พะเยา กับ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ประสานงานกับหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก            
เพ่ือเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
นิสิต และสถาบันการศึกษามีความพร้อม มีศักยภาพและได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานสหกิจศึกษา นั้น  

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงาน      
สหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที ่๕.๑ เรื่อง (ร่างกรอบแนวคิด) โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒) 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา 
(ร่างกรอบแนวคิด) โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) Thailand’s 
World Class University Initiative (๒๐๑๔ – ๒๐๑๙) (Thai – WCU Project) น าเสนอโดย ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๕.๒ เรื่อง  ข้อปฏิบัติใหม่ของจีนที่อาจกระทบต่อค าขอดูงานและการแลกเปลี่ยนการเยือน           

ของต่างประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  จังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แจ้งข้อปฏิบัติ 
๘ ประการ เกี่ยวกับการปฏิบัติของรัฐบาล หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ข้อปฏิบัติดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
การรับรองบุคคลและคณะจากต่างประเทศ ได้แก่ 

๑. การขอทาบทามให้ฝ่ายจีนรับคณะเป็นแขกจะเป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการประหยัด
และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และให้ฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพ่ือเป็นเกียรติแก่แขก
ต่างประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น 

                             ๒. รูปแบบ... 



-๒๕- 
 

๒. รูปแบบพิธีการต้อนรับจะกระชับและเรียบง่ายมากขึ้น ไม่มีการปูพรมแดง มีการงดหรือลดจ านวน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งดเว้นการปิดถนนในกรณีทั่วไป งดการเปิดห้องรับรองพิเศษส าหรับคณะ
ที่จีนไม่ได้รับเป็นแขกรัฐบาล ดังนั้น การขอให้ฝ่ายจีนจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส าหรับคณะ
จะเป็นไปได้ยากขึ้น 

          อนึ่ง รัฐบาลจะมีการประชุมใหญ่ประจ าปีของสภาประชาชนแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาประชาชนจีน
ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และยังมีวันหยุดอ่ืนๆ ที่หน่วยงานจีนอาจไม่สะดวกที่จะรับคณะด้วยเช่นกัน อาทิ ช่วงเทศกาล
วันเคารพบรรพบุรุษ หรือเชงเม้ง (วันที่ ๔ – ๖ เมษายน ๒๕๕๖) วันแรงงาน (วันที่ ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
ช่วงเทศกาลสารทจีน (วันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖) เทศกาลไหว้พระจันทร์ (วันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖)  
และวันชาติจีน (วันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่๕.๓ เรื่อง ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บ้านร่องไฮ ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 

สรุปเรื่อง 
  จังหวัดพะเยา ได้จัดท าประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บ้านร่องไฮ                 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม โดยมีแผนในการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณบ้านร่องไฮ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา   
เนื้อที่ประมาณ ๑๔๗ ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อประชาชนในพ้ืนที่และในจังหวัดพะเยา โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นที่ปรึกษา                
และ ผศ.ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ เป็นกรรมการ ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้ขอความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการ และประสานการปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่บ้านร่องไฮให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
    

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๔ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติ                   
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ             
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยความเห็นชอบ    
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ        
แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดท าประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
                 ระเบียบวาระที ่๕.๕... 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ประกาศสภาเภสัชกรรม 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕.๑ เรื่อง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม              
สาขาเภสัชอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  สภาเภสัชกรรม ขอแจ้งประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
สาขาเภสัชอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ ในด้านเภสัชอุตสาหการ           
การเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และรวมถึงเป็นแนวทางในการประเมินความรู้ความสามารถของบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพ่ือให้สังคมมีความมั่นใจในสมรรถนะของเภสัชกร               
ในด้านนี้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕.๒ เรื่อง ประกาศสภาเภสัชกรรม  เรื่อง การเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลัก                

ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสา
หการ 

สรุปเรื่อง 
  สภาเภสัชกรรม ขอแจ้งประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้าน
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสาหการ โดยขอให้หน่วยงานต่าง  ๆที่
เกี่ยวข้องปรับการใช้ชื่อสาขามาเป็น  “เภสัชอุตสาหการ” ในการปรับปรุงแก้ไขชื่อในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระยะต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๕.๖ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร              

ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ได้รับอนุมัติให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  จากเดิม 

ข้อ ๕  ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่ายภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ                    
๒๐,๐๐๐ บาท ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
         ขอ้ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษา... 



-๒๗- 
 

ข้อ ๖  ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย คือ 
 ชั้นปีที่ ๑ 
  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ชั้นปีที่ ๒ – ๕ 
  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐  บาท 
  ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ   ๘,๐๐๐ บาท 
 ดังรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท จ านวน ๒ หลักสูตร 
  ๖.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  ๖.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
แก้ไขเป็น 

  ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่ายภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ    
๒๐,๐๐๐ บาท ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ดังนี้ 
    ๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    ๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    ๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานของบุคลากรสายบริการ 
รวมถึงเป็นการพัฒนางานที่ท าอยู่สู่งานวิจัย และเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบวิธีของการปฏิบัติงาน         
ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน (Routine to Research : R 2 R) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

                ระเบยีบวาระที่ ๕.๘... 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของบุคลากรในการเลือกเข้าท างานที่มหาวิทยาลัย
พะเยา 

สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของบุคลากรในการเลือกเข้าท างานที่มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ตีพิมพ์โครงการวิจัย “การศึกษาปริมาณสารไฟโตเอสโตรเจนในถั่ว

เน่า (อาหารพื้นบ้านล้านนาของประเทศไทย) และผลทางคลินิกต่อสุขภาพของสตรี
วัยทอง” ในวารสาร Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 

สรุปเรื่อง 
  คณะแพทยศาสตร์ ขอรายงานผลการพิจารณาให้ตีพิมพ์โครงการวิจัย “การศึกษาปริมาณสารไฟโตเอสโตรเจน
ในถั่วเน่า (อาหารพ้ืนบ้านล้านนาของประเทศไทย) และผลทางคลินิกต่อสุขภาพของสตรีวัยทอง” ในวารสาร Asia Pacific 
Journal of Clinical Nutrition โดย ผศ.ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์           
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว ซึ่งได้ด าเนินการบรรลุตามตัวชี้วัดประเมินผลส าเร็จของโครงการ คือ ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่มี Impact Factor และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งบทความวิจัยได้ผ่านการยอมรับ          
ให้ตีพิมพ์ในวารสาร  Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition โดยมี Impact Factor ๑.๓๔ และอยู่ในระดับ Q๑       
ของ SciMago รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พะเยาวิจัย 

๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอมอบเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ พะเยาวิจัย ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
ต่อการพัฒนาวงวิชาการต่อไป ดังนี้ 

๑. เล่มก าหนดการและบทคัดย่อ จ านวน ๑ เล่ม 
๒. CD – Rom รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พะเยาวิจัย ๒๕๕๖ 

(Proceedings) จ านวน ๑ แผ่น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

                ระเบยีบวาระที่ ๕.๑๑... 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยใน ๒ ประเภท          
ไปยังส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้พิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ โครงการ ประกอบด้วย ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
จ านวน ๗ โครงการ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน ๒ โครงการ โดยขอให้ต้นสังกัดร่วมสนับสนุนทุนวิจัยหนึ่งในสามส่วน 
ของงบประมาณวิจัย ในวงเงิน ๑,๓๔๐,๘๓๓ บาท ซึ่งก าหนดแจ้งยืนยันการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าว ส่งไปยังฝ่ายวิชาการ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการส ารวจและน าเข้าข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ขอรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการส ารวจและน าเข้าข้อมูล         
ในระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕            
ที่ด าเนินการน าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วจนถึง ณ วันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยรวบรวมข้อมูลศักยภาพ               
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ    
ความช านาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานและสืบค้นข้อมูลด้านศักยภาพการวิจัย   
และการให้บริการกับภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมีระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๖ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ http://123.242.146.33 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่อง รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติในการด าเนินการ              

ระบบธนาคารหน่วยกิต ในระดับอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติในการด าเนินการระบบ
ธนาคารหน่วยกิต ในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
                   ระเบยีบวาระที่ ๕.๑๔... 

http://123.242.146.33/


-๓๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๕ 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอรายงานผลการประเมินโครงการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษา ๓ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา 
และมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นในทุกปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ เรื่อง รายงานผลการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
สรุปเรื่อง 
  นายพิเชษฐ  ถูกจิตร ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานผลการประชุมประธาน        
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ชุดที่ ๓๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และนายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ เรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย : “Effective Audit Committee” As a 
Smart Tool for University’s Governing Board” 

สรุปเรื่อง 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุปผลการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย : “Effective Audit Committee” As a Smart 
Tool for University’s Governing Board” เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล จัดโดยสถาบันคลังสมอง 
เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาธรรมาภิบาล โดยผ่านกลไกที่เรียกว่า “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
                ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗... 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต              
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึ กษา ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                      
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันอังคารที่     
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ เรื่อง ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง แจ้งการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ            

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ 
พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง แจ้งการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้  มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกับ                   
กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง และกรมราชองครักษ์ เพ่ือร่วมกันจัดท าก าหนดการ แล้วจัดส่งพร้อมด้วยส าเนาค ากราบ
บังคมทูล และ (ร่าง) พระราโชวาท ไปยังส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ก่อนวันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดส่งหนังสือ Collaborative Degree 

Programmes between Thaiand foreign Higher Education Institutions 
๒๐๑๒ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดส่งหนังสือ Collaborative Degree Programmes between 
Thai and foreign Higher Education Institutions ๒๐๑๒ จ านวน ๒ เล่ม ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวม
ข้อมูลการจัดท าหลักสูตรร่วมของสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือ
ดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ www.inter.mua.go.th หัวข้อ “Publications” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ      
การประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
              ระเบยีบวาระที่ ๕.๒๐... 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ เรื่อง การได้รับรางวัลของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖” 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแจ้งผลการได้รับรางวัลของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ “สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ (NCAP ๒๐๑๓)” ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่        
เมื่อวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒ คน ประกอบด้วย 

๑. นางสาววรีรัตน์  สว่างยิ่ง ได้รับรางวัลดีเยี่ยม เรื่อง “ปริมาณรงควัตถุ กลุ่มคลอโรฟิลล์ เอ, แคโรทีนอยด์
และไฟโคไซยานิน จากสาหร่ายท้องถิ่นขนาดเล็กที่คัดแยกได้จากพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา” 

๒. นายธวัชชัย  บุญศัพท์ ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง “ความหลากหลายและการคัดแยกไซยาโนแบคทีเรีย     
ที่ตรึงไนโตรเจนได้จากดินในพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ ๔ แห่ง ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช       
อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา” 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ขอความ

ร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ให้มีหนังสือแจ้งประสาน กรณี ให้เจ้าหน้าที่จากส านักงาน 
ปปท. เขต ๕ เข้าร่วมชี้แจงหรือบรรยายให้บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม อบรม หรือ
สัมมนา ได้ทราบถึงสถานการณ์ มาตรการ และแนวทางในการร่วมมือกัน เพื่อ
ป้องกันและปราบปราม  การทุจริตในภาครัฐ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง  ๆ           
ให้มีหนังสือแจ้งประสาน กรณี ให้เจ้าหน้าที่จากส านักงาน ปปท. เขต ๕ เข้าร่วมชี้แจงหรือบรรยายให้บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม 
อบรม หรือสัมมนา ได้ทราบถึงสถานการณ์ มาตรการ และแนวทางในการร่วมมือกัน เพ่ือป้องกันและปราบปราม  การทุจริตใน
ภาครัฐ ทั้งนี้ ให้ประสานการด าเนินงานกับ นายชัยวัฒน์  เหลืองเมฆา ผู้อ านวยการกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ๒ และนางสาวสรวงสุดา  อัจฉริยศิริกุล นักประชาสัมพันธ์ โดยตรง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
              ระเบียบวาระที ่๕.๒๓... 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบ (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรือ่ง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ  
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

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

 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๔.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ 
พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao 
Green City) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการ
วิชาการ ภายใต้ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการประสานงานเพื่อลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๕... 
 

 



-๓๔- 
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๔.๘ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ยพะ เย า  กั บ 
Sungkyul University College of Social 
Sciences, Republic of Korea  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  

กับ Sungkyul University College of Social Sciences, Republic of Korea 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการน า (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ    
ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul 
University College of Social Sciences, Republic of 
Korea เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณา 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๖ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๒ ข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษร 

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

มติ      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
๒.๑   ปรับแก้ไขหน้า ๒๓ ล าดับที่ ๒๔ และล าดับที่ ๒๕  

              จาก วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร เป็น วิทยาลัยการจัดการ  
จาก วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

๒.๒  ปรับแก้ไขหน้า ๒๗ ล าดับที่ ๓๒ 
จาก ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๒.๓ ปรับแกไ้ข ค าว่า ส านักงานเลขานุการคณะ เป็น ส านักงานคณะ 
๓.    มอบกองบริการการศึกษา จัดท าเอกสารข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นรูปเล่มมอบให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เพื่อจัดท าป้าย                   
ตามเอกสาร และน าข้อมูลดังกล่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา              
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
จั ดท า เอกสารข้อมู ล ช่ือหน่ วยงานและป้ ายอักษร
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นรูปเล่มเพื่อมอบ
ให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒... 
 

 



-๓๕- 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  ณ เขื่อนศรี
นครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

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

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของกองบริหารงานวิจยัและประกนั
คุณภาพการศึกษา ในการจดัเตรยีมโครงการประชุมวิชาการ 
และนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑ ขออนุ มั ติ คื นสภาพนิ สิ ตและช า ระ

ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ กรณี                  
นายชูศักดิ์ ชมเชย 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติเฉพาะรายให้นายชูศักดิ์  ชมเชย รหัสนิสิต ๕๔๑๗๑๑๒๒ นิสิตปริญญาโท หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง วิทยาเขตเชียงราย คืนสภาพการ
เป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ เป็นกรณีพิเศษ 

๒. ให้นิสิตช าระค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่าช้าในอัตราเหมาจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน 
และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔  

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย แจ้งนิสิตและคณาจารย์ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงิน 
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัดต่อไป 
 
 
 

วิทยาเขตเชียงราย ด าเนินการแจ้งผลการอนุมัติให้นสิิต 
ช าระค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม 
การศึกษาล่าช้าและค่าลงทะเบียนเรียนนิสิต เรียบร้อยแล้ว 

                             ๔.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๖- 
 

๔.๒ ขออนุมัติขยายเวลาการขอผ่อนผันช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน กรณี นายมงคล  จรรยา 
และนายมาโนชย์  พระคุณอนันต์ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติเฉพาะรายใหข้ยายเวลาการขอผ่อนผันช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต จ านวน ๒ ราย 

ดังนี ้
    ๑.๑ นายมงคล  จรรยา  รหัสนิสิต ๕๕๘๕๙๑๒๕  
          นิสิตหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตร น.บ. (นิติศาสตร์) 
    ๑.๒ นายมาโนชย์  พระคุณอนันต์   รหัสนิสิต ๕๔๑๐๑๘๘๗ 
          นิสิตหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
๒. ให้นิสิตช าระอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยใช้อัตรา

เท่ากับสัปดาห์สุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย แจ้งนิสิตและคณาจารย์ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงิน
ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัดต่อไป 

 

๑. กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการประสานแจ้งนิสิต 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา  
     แจ้งมติที่ประชุมให้คณะ/วิทยาลัย ทราบและถือปฏิบัติ 
     ต่อไป   

๔.๓ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนปริญญาโท
ที่สอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาไทย) โครงการพิเศษ 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอนปริญญาโทที่สอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ภาษาไทย) โครงการพิเศษ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะศิลปศาสตร์น าเสนอแผนการศึกษา ปริญญาโทที่สอง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) โครงการพิเศษ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ตามขั้นตอนต่อไป 

 

กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการประสานแจ้งมติที่ประชุม 
ให้คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการต่อไป เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔.๑ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  ( โครงการพิ เศษ ) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอแผน              

การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไป 

 

กองบริการการศึกษาไดด้ าเนินการประสานแจ้งมติที่ประชุมให ้
คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตรด์ าเนนิการต่อไป 
เรียบร้อยแล้ว 

                ๔.๔.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๗- 
 

๔.๔.๒ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  ( โครงการพิ เศษ ) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยว 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอ               

แผนการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี  
โครงการพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไป 

 

กองบริการการศึกษาไดด้ าเนินการประสานแจ้งมติที่ประชุมให ้
คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตรด์ าเนนิการต่อไป 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔.๓ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  ( โครงการพิ เศษ ) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอ                   

แผนการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไป 
 

 

กองบริการการศึกษาไดด้ าเนินการประสานแจ้งมติที่ประชุมให ้
คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตรด์ าเนนิการต่อไป 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔.๔ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  ( โครงการพิ เศษ ) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอ                  

แผนการการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิตต่อ         
ที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ตามขั้นตอน
ต่อไป  
 

กองบริการการศึกษาไดด้ าเนินการประสานแจ้งมติที่ประชุมให ้
คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตรด์ าเนนิการต่อไป 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ การด าเนินการพัฒนาลุ่มน้ ากว๊านพะเยา มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให้  ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้ประสานงาน
โครงการการด าเนินการพัฒนาลุ่มน้ ากว๊านพะเยาและจัดทีมงานท างานร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดพะเยา 
 

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

                ๖.๑.๓ การท าประกันภัย... 
 

 



-๓๘- 
 

๖.๑.๓ การท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับบุคลากรทุกคน และมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ แจ้งรายช่ือบุคลากร      
ที่ยั งไม่ ได้ท าประกันภัยอุบัติ เหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งไปยัง                 
กองการเจ้าหน้าที่ กรณีบุคลากรท่านใดที่ไม่ประสงค์จะท าประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าว ให้ท าหนังสือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
 

กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมรายช่ือบุคลากร 
ที่ยังไม่ได้ท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา จากคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  
เรียบร้อยแล้ว   

 ๖.๑.๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ            
การสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชา
เฉพาะ (ฉบับที่ ๒) 
 

มติ    ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด
หมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวด
วิชาเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ 
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวด 
วิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ (ฉบับที่ ๒)  
เสนออธิการบดีลงนาม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

                     ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  ขออนุมัติปรับแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรอง
คุณภาพผลงานวิชาการ 

สรุปเรื่อง  
  ตามท่ีกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรอง
ผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นหลักประกันงานวิจัยให้มีมาตรฐานตามผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบกับทางคณะได้ขออนุมัติปรับแก้ไขและเพ่ิมเติม
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา       
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

๑. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ 
๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ 
๓. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ  (เพ่ิมเติม) 

ฉบับที่ ๓ 
   
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานคณะ/วิทยาลัย ในการปรับแก้ไข/

เพ่ิมเติมรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัย จ านวน ๑๖ โครงการ 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการภายในคณะฯ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย เงินอุดหนุน อุดหนุนวิจัย รหัส ๕๖๔๑๐๐๖๓๓ – ทุน
สนับสนุนการวิจัย ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัย จ านวน ๑๖ โครงการ ที่ได้รับ      
การคัดเลือกจากคณะฯ ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินโครงการวิจัย 
จ านวน ๑๖ โครงการ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย แผนงานวิจัย เงินอุดหนุน อุดหนุนวิจัย รหัส ๕๖๔๑๐๐๖๓๓ – ทุนสนับสนุน
การวิจัย ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 
 
                   ระเบยีบวาระที่ ๖.๒.๒... 

 
 



-๔๐- 

ระเบยีบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบตารางผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สรุปเรื่อง 
ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนตารางผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวม

ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบตารางผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล      
การประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ตารางผู้รับผิดชอบตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา           

ตามเกณฑ์ สกอ. 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องตาราง

ผู้รับผิดชอบดังกล่าว ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขอหารือคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการจัดโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นประจ าหลังเสร็จสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้สภาได้รับทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และส่วนงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ นั้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขอปรึกษาหารือตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ      
ในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๕ กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา   
ที่มีความพร้อมสามารถจัดตั้งและด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา     
น าผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
และพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน และเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง ซึ่งตามตัวชี้วัด สกอ. ได้ก าหนดให้        
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแต่ละแห่งมีตราสัญลักษณ์ เพ่ือแสดงถึงความเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและหน่วยงานในก ากับ นั้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดประกวด
การออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

                  ระเบยีบวาระที่ ๖.๒.๕... 
 

 



-๔๑- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง การด าเนินงานตามมติที่ประชุม QA2KM รอบ ๒ 
สรุปเรื่อง 

ตามทีก่องบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ซึ่งในที่ประชุม
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปประเด็นที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

๑. เกี่ยวกับข้อมูลด้านจ านวนอาจารย์ จ านวนหลักสูตร จ านวนนิสิต มอบให้กองการเจ้าหน้าที่       
และกองบริการการศึกษาที่รับผิดชอบข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 

 ๑.๑  จัดท าตารางสรุป แยกตามสาขาวิชาและ คณะ/วิทยาลัย 
 ๑.๒  ส่งข้อมูลให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้น Website 
 ๑.๓  คณะตรวจสอบแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนได้ข้อสรุปร่วมกัน 
 ๑.๔  สรุปเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด 
 ๑.๕  หน่วยงานใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และหลังจาก  

ที่ได้ท าการแก้ไขข้อมูลแล้ว จะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย 
๒. ขอให้กอง ศูนย์ คณะ และวิทยาลัย เร่งกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูล UPRM และ UPQA 
๓. ตัวบ่งชี้ของ สมศ. ที่ต้องพิจารณาโดยเร่งด่วน คือ 

- ตัวบ่งชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างาน (จ านวนบัณฑิตที่ให้ข้อมูลต้องมากกว่าร้อยละ ๗๐) 
- ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต ปริญญาตรี โท และเอก ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
- ตัวบ่งชี้ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
- ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
- ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้พัฒนา            

การเรียนการสอน และ/หรือ ผลงานวิจัย 
๔. ตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงปริมาณของ สมศ. ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ ๓ ปีย้อนหลัง ขอให้กอง ศูนย์ คณะ 

และวิทยาลัย ปรับข้อมูลตามมติที่ประชุมแล้วส่งผลสรุปไปยังกองบริหารงานวิจัยฯ (จ านวนโครงการในแผนที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย) 

๕. การด าเนินการทั้งหมด ควรเสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการด าเนินงานตามมติที่ประชุม QA2KM รอบ ๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนวาระการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ระเบยีบวาระที่ ๖.๒.๖... 
 

 



-๔๒- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง โครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติโครงสร้างหน่วยงานในส่วนงานทั้ง ๔ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ออกเป็น ๕ งาน คือ 

๑. งานธุรการ 
๒. งานประสานและส่งเสริมโครงการวิจัย 
๓. งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
๔. งานพัฒนาระบบคุณภาพ 
๕. งานส่งเสริมและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ขณะนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับโครงสร้างการบริหารเพ่ือรองรับภารกิจ           
ในการท างานร่วมกับเครือข่ายที่สนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งหน่วยงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอธิการบดี และคณะผู้บริหารหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง กรอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗      
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว  นั้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา จึงขอเสนอกรอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

๑. วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จะประเมินในลักษณะใด เพื่อจะแจ้งให้ส านักงานรับรองคุณภาพ
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เห็นชอบก่อนการประเมิน 

๒. วิทยาลัยการจัดการ มีความพร้อมในระดับใด 
๓. คณะ/วิทยาลัย ที่ผลการประเมินยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ (สมศ.) ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการประเมิน 
๔. จากข้อมูลทั้ง ๓ ข้อ มหาวิทยาลัยพะเยาควรตัดสินใจร่วมกันว่าจะท าการประเมินในช่วงเวลาใด คือ 

๔.๑ ก่อน เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ใช้ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๕) 
๔.๒ หลัง เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ใช้ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
 
 
 

                            มติ  ที่ประชุม... 
 

 



-๔๓- 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ประเมินในลักษณะเทียบเคียง โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความช านาญ

มาร่วมจัดท าการเทียบเคียงด้วย และแจ้งให้ สมศ. เห็นชอบก่อนการประเมิน 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๓             

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยการจัดการ 
๓. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

และวิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ ปรับตัวเพ่ือรองรับการประเมิน 
๔. มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดให้ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ในช่วงเวลาหลังเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ (ใช้ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๖) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินโครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกปี เพ่ือใช้ประโยชน์
ส าหรับการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สมศ. และ สกอ. นั้น 

กองแผนงาน จึงขอเสนอผลการกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา               
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ เนื่องจากจ านวนผู้ตอบยังไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ของการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนผู้ตอบที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ ๗๐            
ของการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เร่งด าเนินการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดัสสัน  เสมอเชื้อ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๔๑๕๑ การบัญชีการเงิน 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง                    
กรณี นายดัสสัน  เสมอเชื้อ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์             
มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๒๔๑๕๑ การบัญชีการเงิน ของนายเอกบดินท์  เรืองจรูญ รหัสนิสิต 
๕๕๐๗๒๕๗๑ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น B+ นั้น 
 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดัสสัน  เสมอเชื้อ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายดัสสัน  เสมอเชื้อ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๔๑๕๑ การบัญชีการเงิน             

แก้ไขผลการศึกษาของนายเอกบดินท์  เรืองจรูญ รหัสนิสิต ๕๕๐๗๒๕๗๑ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น B+  
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายดัสสัน  เสมอเชื้อ           

เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                ระเบยีบวาระที่ ๖.๒.๙.๒... 
 

 



-๔๔- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๑๓๓๗๑ การจัดการการปฏิบัติการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง                    
กรณี นายกมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์             
มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๑๓๓๗๑ การจัดการการปฏิบัติการ ของนางสาวสุภวลักษณ์  เรือนสิทธิ์ 
รหัสนิสิต ๕๔๐๗๔๑๑๒ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการตลาด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายกมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์  อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๑๓๓๗๑ การจัดการ           

การปฏิบัติการ แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวสุภวลักษณ์  เรือนสิทธิ์ รหัสนิสิต ๕๔๐๗๔๑๑๒                 
จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์              
เป็นหนังสือ เนื่องจาก เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวณปภา  สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๒๕๑๑๐ การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง                    
กรณ ีนางสาวณปภา  สุวรรณรงค ์อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์             
มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๒๕๑๑๐ การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นายจักรกฤษณ์   พันปา   รหัสนิสิต ๕๕๐๗๗๗๑๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ 
๒. นางสาวจิรนันท์   ยี่โสดสารี     รหัสนิสิต ๕๕๐๗๗๗๔๕ จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ 
๓. นายเกษมสันต์   จันต๊ะวงค ์  รหัสนิสิต ๕๕๐๗๙๐๒๘ จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวณปภา  สุวรรณรงค์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวณปภา  สุวรรณรงค ์อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๕๑๑๐ การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 

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

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

               ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐... 
 

 



-๔๕- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเห็นชอบให้ใช้แผนการศึกษาดังกล่าวกับนิสิตตั้งแต่รหัส ๕๖ เป็นต้นไป โดยมอบ            
ฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ โดยให้ใช้แผนการศึกษาดังกล่าวกับนิสิตตั้งแต่รหัส ๕๖ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
              ระเบยีบวาระที่ ๖.๒.๑๑.๒... 

 
 



-๔๖- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา เลขรหัสรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ และเห็นชอบให้ใช้แผน  
การศึกษาดังกล่าว กับนิสิตตั้งแต่รหัส ๕๔ เป็นต้นไป โดยมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ โดยให้ใช้แผนการศึกษาดังกล่าวกับนิสิตตั้งแต่รหัส ๕๔ เป็นต้นไป  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. ๑)  
 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
๑. ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. ขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่าง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง              

พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. ขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่าง                

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ โดยให้ใช้แผนการศึกษา
ดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
           ระเบยีบวาระที่ ๖.๒.๑๑.๔... 

 
 



-๔๗- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑.๔ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
และคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อ ๓ (๔) 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๓ (๔) – (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย                    
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๑๔ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี ตามมาตรา ๒๐                     
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอพิจารณาการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  

๑. ให้รองอธิการบดีและหัวหน้างาน ตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๗ (๔) เลือกกันเองให้ได้จ านวน ๒ คน 
เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. แจ้งให้ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการเลือกจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาให้ได้จ านวน ๑ คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการในกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. แจ้งให้ประธานสภาพนักงาน ด าเนินการเลือกจากคณะกรรมการสภาพนักงานให้ได้จ านวน ๑ คน 
เพ่ือเป็นกรรมการในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               

การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการสรรหากรรมการ                
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  

๑. ให้รองอธิการบดีและหัวหน้างาน ตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๗ (๔) เลือกกันเองให้ได้จ านวน ๒ คน 
เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. แจ้งให้ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการเลือกจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาให้ได้จ านวน ๑ คน เพ่ือเป็นคณะกรรกการในกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. แจ้งให้ประธานสภาพนักงาน ด าเนินการเลือกจากคณะกรรมการสภาพนักงานให้ได้จ านวน ๑ คน 
เพ่ือเป็นกรรมการในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    
 
 

                           มติ  ทีป่ระชุม... 
 

 



-๔๘- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
และคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม ต าแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
เป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๑.๑ รายงานผลการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นของนิสิต ณ สถาบัน Phoenix Academy 

เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนส าหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๓ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว ( Guangzhou University of Chinese 
Medicine; GUCM) ก าหนดเดินทางเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๒.๑ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานของส านักงานเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์            

(AB - Creative) ประจ าปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๒ กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ได้น าบทความรับเชิญ “การวิจัยเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่  : ความส าคัญของงานบริการวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ   บุญ -หลง 
ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เพ่ือให้ผู้บริหารได้เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๓ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า ประจ าปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๗ – ๙                        
มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ 
จ านวน ๑๐,๖๙๐ บาท จึงขอยกเว้นการหักเงินค่าลงทะเบียน ร้อยละ ๑๐ เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๓.๑ สรุปผลการด าเนินการตามข้อสังเกต จากการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจ าปี ๒๕๕๔          

ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๓.๓.๒ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒ 

“บางแสนเกมส์” เมื่อวันที่ ๑ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา
อยู่ในอันดับสถาบันการศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล อันดับที่ ๓๕ จาก ๕๘ สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
โดยได้รับเหรียญรางวัล ๒ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

                  ๖.๓.๓.๓ รายงานสรุป... 
 

 



-๔๙- 

๖.๓.๓.๓ รายงานสรุปการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนกวางโจว มหาวิทยาลัยครูไห่หนาน และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางสี 
ในระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวจินดา  อมราสิงห์) รายงานผลการสรุปรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง              

รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระดับมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี               
(นางสาวจินดา  อมราสิงห์) ตรวจสอบข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขแล้ว             
ไม่ควรปรากฏเป็นความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๓.๕ ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Quality Assurance Plus System - UPQA Plus System)  ซึ่งมีฐานข้อมูล
ของตัวบ่งชี้ ข้อมูลพ้ืนฐาน และ SAR 

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


