
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๑๐ (๑๑/๒๕๕๙) 

วันพุธที ่๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

********************** 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ดร.รวิสรา  รื่นไวย์) แทน 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวสุธาสินี  หินแก้ว) แทน 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล) แทน  
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)    
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.อัจฉราวดี  แก้ววรรณดี) แทน  

๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นางสาวสาวิตรี  นุกูล) แทน 

๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์) แทน  

๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(ดร.สิทธิชัย  พิมลศร)ี แทน 

๒๓. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๔. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๕. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวมนธิรา  กันธะค า) แทน 

๒๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๗. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๘. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) แทน 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
 
 
 
 

รายนามผู้เข้ารว่มประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๓. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๔. นางชัชชญา  ถูกจิตร  นักประชาสัมพันธ์ 
๑๕. นางสาวธิดาเดือน  อุตยานะ นักประชาสัมพันธ์ 
๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑ ท่าน คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร (คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

๒. เชิญชวนคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยสร้างครูหลวงพระบาง 
และมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการศึกษา ได้ประสานงานกับวิทยาลัยสร้างครูหลวงพระบาง เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยน                         
ทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในด้านการศึกษา ด้านวิจัย และกิจกรรมด้านวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความเข้าใจและความสัมพันธ์      
ระหว่างวิทยาลัยสร้างครูหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมหาวิทยาลัยพะเยา                        
ทั้งนี้ วิทยาลัยการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยสร้างครูหลวงพระบาง              
และมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยสร้างครูหลวงพระบาง
และมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ        
(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยสร้างครูหลวงพระบาง และมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยสร้างครูหลวงพระบาง และมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราตอบแทนผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 
คณะศิลปศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘                
และได้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราตอบแทน      
ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราตอบแทนผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์         
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราตอบแทนผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 
คณะศิลปศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนคเรศ  ชัยแก้ว อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๙๒๑๔ 
การสร้างสรรค์กราฟิกเพื่อสิ่งแวดล้อม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี                                   

นายนคเรศ  ชัยแก้ว อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มีความประสงค์ขอแก้ไขผล
การศึกษา ในรายวิชา ๒๒๙๒๑๔ การสร้างสรรค์กราฟิกเพ่ือสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC)           
ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายชนาธิป หอมรส รหัสนิสิต ๕๗๐๒๒๘๗๑  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น B 
๒. นายณัฐวุฒิ กาพันธ์สิทธิ์  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๕๑๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 

 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนคเรศ  ชัยแก้ว                         
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๖- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนคเรศ  ชัยแก้ว อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๒๙๒๑๔ การสร้างสรรค์กราฟิกเพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์   
ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนคเรศ  ชัยแก้ว อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายนคเรศ  ชัยแก้ว อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๙๒๑๔ การสร้างสรรค์กราฟิกเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายชนาธิป หอมรส รหัสนิสิต ๕๗๐๒๒๘๗๑  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น B 
๑.๒ นายณัฐวุฒิ กาพันธ์สิทธิ์  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๕๑๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายนคเรศ  ชัยแก้ว เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวรกฤต  แสนโภชน์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๓๕๐๓๑ ระบบจัดการฐานข้อมูล 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี                                   
นายวรกฤต  แสนโภชน์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา               
ในรายวิชา ๒๓๕๐๓๑ ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ของนายอดิศร  แก้วภักดี 
รหัสนิสิต ๕๗๐๒๑๔๑๐ จากเดิม B แก้ไขเป็น C นั้น 

 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวรกฤต  แสนโภชน์        
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวรกฤต  แสนโภชน์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๕๐๓๑ ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวรกฤต  แสนโภชน์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายวรกฤต  แสนโภชน์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๕๐๓๑ ระบบจัดการฐานข้อมูล 
แก้ไขผลการศึกษาของนายอดิศร  แก้วภักดี รหัสนิสิต ๕๗๐๒๑๔๑๐ จากเดิม B แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายวรกฤต  แสนโภชน์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายรัตน์ธศักดิ์  เพ็งชะตา อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๗๓๔๙๔ การฝึกงาน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง                     
กรณี นายรัตน์ธศักดิ์  เพ็งชะตา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
ในรายวิชา ๒๗๓๔๙๔ การฝึกงาน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายรัตน์ธศักดิ์  เพ็งชะตา         
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษาล่าช้า       
เป็นครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายรัตน์ธศักดิ์  เพ็งชะตา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายรัตน์ธศักดิ์  เพ็งชะตา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๒๗๓๔๙๔ การฝึกงาน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายรัตน์ธศักดิ์  เพ็งชะตา เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการส่งแบบขอแก้ไขอักษร I 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมีนิสิตที่ได้รับผลการเรียนเป็นอักษร I รายวิชาต่างๆ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(AEC) และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔.๗ ก าหนดให้นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้ไขอักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 
๔ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
อักษร I เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U ในการนี้ เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการศึกษาและการด าเนินการขอรับการวัด              
และประเมินผลเพ่ือแก้ไขอักษร I ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นช่วงเวลากระชั้นชิดกับระยะเวลา                
ในการส่งผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวันสุดท้าย        
ของการส่งผลการศึกษา คือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I ในภาคการศึกษาฤดูร้อน        
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท าให้มีระยะเวลาในการด าเนินการขอรับการวัดและประมวลผล                             
ไม่ถึง ๓ สัปดาห์ 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการส่งแบบขอแก้ไขอักษร I ตามก าหนดปฏิทินการศึกษา        
จากเดิม ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็น ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา                    
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติขยายระยะเวลาการส่งแบบขอแก้ไขอักษร I ตามก าหนดปฏิทินการศึกษา จากเดิม ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙                    
เป็น ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการส่งแบบขอแก้ไขอักษร I ตามก าหนดปฏิทินการศึกษา 
จากเดิม ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็น ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ประเด็นการประชุมหารือเรื่องการประเมินผู้บริหารระดับกอง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมหารือเรื่องการประเมินผู้บริหาร    
ระดับกอง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือหารือในเรื่อง    
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหารระดับกอง นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอประเด็นการประชุมหารือเรื่องการประเมิน    
ผู้บริหารระดับกอง ดังนี้ 

๑. กรอบการประเมิน 
๒. วิธีการประเมิน 
๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน 
๔. กรอบระยะเวลาในการประเมิน 
๕. ผู้ที่จะต้องรับการประเมิน 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        
ประเด็นการประชุมหารือเรื่องการประเมินผู้บริหารระดับกอง ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบเรื่องการประเมินผู้บริหารระดับกองตามประเด็น ดังนี้ 

๑.๑ กรอบการประเมิน 
๑.๒ วิธีการประเมิน 
๑.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน 
๑.๔ กรอบระยะเวลาในการประเมิน 
๑.๕ ผู้ที่จะต้องรับการประเมิน 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรณีพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๗/๑๕๓๑ ลงวันที่            
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ คาทิลิยา เมาน์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้นักวิจัย            
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รายงานความก้าวหน้า ปัญหา 
และอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินโครงการวิจัย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม                 
ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการวิจัยในส่วนที่เหลือให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย รวมถึงมติที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖     
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาอนุมัติหลักการหากมีกรณีการเบิกจ่ายเช่นนี้กรณีนี้  ตลอดจน         
ให้น าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรณีพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น ๔๑,๖๐๐ บาท                
(สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม 
๑ วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙     
 ค่าเช่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัย จ านวน ๒ คืน 

(รายชื่อตามเอกสารแนบ) 
๑๒ ห้อง ๑,๖๐๐ ๓๘,๔๐๐ 

 ค่าเช่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัย จ านวน ๑ คืน 
(รายชื่อตามเอกสารแนบ) 

๒ ห้อง ๑,๖๐๐ ๓,๒๐๐ 

 รวม   ๔๑,๖๐๐ 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        
อนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรณีพิเศษ 
จ านวนทั้งสิ้น ๔๑,๖๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม 
๑ วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙     
 ค่าเช่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัย จ านวน ๒ คืน 

(รายชื่อตามเอกสารแนบ) 
๑๒ ห้อง ๑,๖๐๐ ๓๘,๔๐๐ 

 ค่าเช่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัย จ านวน ๑ คืน 
(รายชื่อตามเอกสารแนบ) 

๒ ห้อง ๑,๖๐๐ ๓,๒๐๐ 

 รวม   ๔๑,๖๐๐ 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรณีพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น ๔๑,๖๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม 
๑ วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙     
 ค่าเช่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัย จ านวน ๒ คืน 

(รายชื่อตามเอกสารแนบ) 
๑๒ ห้อง ๑,๖๐๐ ๓๘,๔๐๐ 

 ค่าเช่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัย จ านวน ๑ คืน 
(รายชื่อตามเอกสารแนบ) 

๒ ห้อง ๑,๖๐๐ ๓,๒๐๐ 

 รวม   ๔๑,๖๐๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ              
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ หลักสูตร                      
ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 
 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ข้อมูลด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา น าส่งข้อมูลด้านการวิจัย             
ในสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) โดยมีความประสงค์จะรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัย          
ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้           
ให้สถาบันอุดมศึกษาน าส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาง E – mail : amornrath.raj@hotmail.com     
โดยก าหนดชื่อเรื่อง (subject) ว่า “ข้อมูลด้านการวิจัยของ (ชื่อมหาวิทยาลัย)_๒๕๕๙” ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙      
และสามารถ Download แบบฟอร์มได้ทาง htpp://www.mua.go.th หัวข้อแวดวงอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏ               
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ข่าววารสารที่ปรากฏใน Beall’s list 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งข่าววารสารที่ปรากฏใน Beall’s list ซึ่งสามารถ    
ตรวจสอบรายชื่อวารสารได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์บรรณาสารและสื่อสารการศึกษา (www.clm.up.ac.th) รายละเอียดปรากฏ    
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  

ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ กองทุนเพ่ือการศึกษา                
ให้ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนายา อาหาร เครื่องส าอางและสมุนไพร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 
 

mailto:amornrath.raj@hotmail.com


-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิกจ่ายเงินของส่วนงาน/
หน่วยงาน (ครั้งที่ ๑) ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและขออนุมัติ
ด าเนินงานจัดโครงการ (ครั้งที่ ๑) และซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๑) 

สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้ง ดังนี้ 

๑. ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิกจ่ายเงินของส่วนงาน/หน่วยงาน (ครั้งที่ ๑)  
๒. ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและขออนุมัติด าเนินงานจัดโครงการ (ครั้งที่ ๑)  
๓. ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๑)  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ครั้งที่ ๑) 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งการซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ครั้งที่ ๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

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

 
 

 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ          

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และ 
อยู่ระหว่างการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวของนิติกร 
ก่อนนัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ดังกล่าวต่อไป 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๙... 
 

 



-๑๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 

นางสาวธรณ์ ธนนันท์   ไชยวงค์ษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓   
การจดบันทึกและการสรุปความเพื่อการอาชีพ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓ การจดบันทึกและการสรุป

ความเพื่อการอาชีพ แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวกัญธิกรณ์  ออนตะไคร้ รหัสนิสิต ๕๕๑๑๘๒๗๙ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการ
ไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการประสาน
กองบริการการศึกษา เพื่อขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๐ (๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๖ การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ         

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) มคอ. ๓ – ๗ โดยให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ. ๓ – ๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 
(ร่าง) มคอ. ๓ – ๗ โดยให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า 
มคอ. ๓ – ๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  

นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร แก้ไขผลการศึกษา

ของนายคฑายุทธ  บรรจง รหัสนิสิต ๕๖๐๓๐๓๓๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายวิทูรย์  ตลุดก า เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษา         
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ในการประสาน
กองบริการการศึกษา เพื่อขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๓... 
 

 



-๑๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบ           

วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง  
ศู นย์ ภ าษา ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยให้แยกค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ ออกจาก (ร่าง) 
ข้อตกลงดังกล่าว และให้น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการปรับแก้ไข  
(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๕ (๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑๐ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
๒. มอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ตรวจสอบ  Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย               

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑๑ ขอความเห็นชอบ... 
 

 



-๑๖- 
 

๔.๑๑ ข อ ค ว าม เห็ น ช อ บ  Strategy wheel    
และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย ตาม
เกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย        

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป   

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์  CUPT QA ๒๕๕๘ ระดั บคณะ เสนอต่ อผู้ บริหาร
มหาวิ ทยาลั ยพะเยาพิ จารณ าปรับแก้ ไข เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๗ (๘/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี ๒ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ

จ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒   
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 

คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(แก้ไขเพิม่เติม) ฉบับที่ ๒ ดังนี ้
๒.๑ ข้อที่ ๙.๑ (๑) ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตเรียนดี  

จาก เป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานั้น ๆ 
เป็น  เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒.๒ ข้อ ๙.๒ (๑) ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จาก เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานั้น ๆ  และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน 

หรือครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน 
เป็น นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน หรือครอบครัว

ประสบปัญหาด้านการเงิน   
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ  และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึ กษาจากเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) 
ฉบับที่ ๒ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน         
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๒.๓ เพิ่มเติม... 
 

 



-๑๗- 
 

๒.๓ เพิ่มเติม โดยให้น าข้อความจากประกาศเรื่องเดิม ในข้อที่ ๙.๑ (๒) , ๙.๑ (๓) และ ๙.๒ (๒) , ๙.๒ 
(๓) ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์  คุณสมบัติ  และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒   

๓. มอบกองกิจการนิสิตพิจารณาเกี่ยวกับความประพฤติและเกรดเฉลี่ยส าหรับทุนนิสิตเรียนดี                
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
๖.๒.๙ ขอหารือเรื่องการปรับปรุงประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่าย      
ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม 

สัมมนา และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ดังนี้ 

๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ข้อ ๗ 
ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗.๙ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) ดังนี ้
จาก ๑. ส าหรับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
         ๒.ในกรณีที่จัดโครงการในจังหวัดต่อไปนี้  กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภู เก็ ต 

ประจวบคีรีขันธ ์เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง และสถานที่เอกชน 
เป็น ๑. การจัดอบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย 
 ๒.  การประชุม อบรม สัมมนานอกมหาวิทยาลัย และสถานที่เอกชน 

๒.๒ บัญชีหมายเลข ๓ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ปรับแก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้อ ๒ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยอธิการบดี  รองคณบดี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ ประธานสภาพนักงาน หัวหน้าสาขา  
หัวหน้าเลขานุการคณะหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท อัตรา
ตามที่จ่ายจริง 
จาก  กรณีพักเดี่ยว  ๑,๗๐๐ บาท 
         กรณีพักคู่     ๘๕๐ บาท 
เป็น กรณีพักเดี่ยว  ๒,๐๐๐ บาท 
         กรณีพักคู่  ๑,๒๐๐ บาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง ในการน าข้อหารือเรื่อง 
การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่าย       
ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ข้อ ๓ ผู้ด ารงต าแหน่ง... 
 

 



-๑๘- 
 

ข้อ ๓  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน รองผู้อ านวยการศูนย์ พนักงานสายวิชาการ          
ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการที่ด ารงต าแหน่งผู้เช่ียวชาญ
พิเศษ เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท อัตราตามที่จ่ายจริง 
- กรณีพักเดี่ยว  ๑,๗๐๐ บาท 
- กรณีพักคู่  ๑,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๔ พนักงานสายบริการที่ด ารงต าแหน่งช านาญการและเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต าแหน่งต่าง ๆ เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท อัตราตามที่จ่ายจริง 
- กรณีพักเดี่ยว  ๑,๗๐๐ บาท 
- กรณีพักคู่  ๑,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๕ อาจารย์พิเศษ วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานท่ีมาจากภายนอก
มหาวิทยาลัย อัตราเบิกจ่ายตามจริง  

หมายเหตุ ข้อ ๔ : ทั้งนี้ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน  
๓. มอบกองคลังน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๘ (๙/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒ ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรยีง 
แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส าหรับภาษาตา่งประเทศอื่นๆ  และภาษาถิ่น 
ของคณะศิลปศาสตร์ โดยอนุโลม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจ 

และขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบอ านาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยอนุโลม เพื่อใช้ส าหรับ
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษาต่างประเทศอื่นๆ            
และภาษาถิ่น 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังกล่าว เพื่อใช้ส าหรับก าหนดอัตราค่าตอบแทน         
การเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  และภาษาถิ่นได้ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการปรับแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
การเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส าหรับภาษาต่างประเทศอื่น  ๆและภาษาถิ่น ของคณะศิลปศาสตร์ 
โดยอนุโลม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๑ มาตรการ... 
 

 



-๑๙- 
 

๖.๑.๑ มาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพจากผลการเรียน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพจากผลการเรียน 
๒. มอบคณะนิติศาสตร์ จัดส่งมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไปยังกองบริการการศึกษา  
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบค่าเป้าหมาย (ร้อยละของนิสิตที่  Drop out) ในตารางสรุป

มาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

๑. กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาอนุมัติต่อไป  

๒. คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดส่งมาตรการแก้ไขปัญหา 
กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพจากผลการเรียน 
และได้ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละของนิสิตที่ Drop out 
เรียบร้อยแล้ว 

 
๖.๒.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา          
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป  

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

กองบริการการศึ กษา ได้ ด าเนิ นการน า (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
โครงการพิ เศษ และระดับปริญญาโท 
แผน ข 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข  
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ การสอบ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ก รณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
ของนางสาวอิชยา  มอญแสง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวอิชยา  มอญแสง กรรมการคุมสอบ

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๔๑๒๒ Thai Linguistics การสอบปลายภาค        
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวอิชยา  มอญแสง ด้วยวาจา เนื่องจากเป็น       
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นางสาวอิชยา  มอญแสง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๐- 
 

๖.๒.๓ ขออนุมัติจัดตั้ งหน่วยวิจัยมลพิษ
บรรยากาศและการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

มต ิ  ที ่ป ระช ุม ได ้พ ิจ ารณ าแล ้วม ีม ต ิอนุ มั ติ จัดตั้ งหน่ วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและ                       
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ Atmospheric Pollution and Climate Change Research Unit (APCC) 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รับทราบมติที่ประชุม   
และได้ด าเนินการประสานแจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามพันธกิจ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๔ ขออนุมัติยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย
ร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการสถานี เฝ้าระวังภัยทางรังสี
จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจ านวนเงิน 
๕๔,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

คณะวิทยาศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการตามมติ 
เรียบร้อยแล้ว  

๖.๒.๕ ขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตรใหม่   
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการชะลอการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี ้

๑.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๒. มอบกองแผนงานรวบรวมและสรุปข้อมูลการชะลอการเปิดหลักสูตรดังกล่าว น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองแผนงาน ในการรวบรวมและ
สรุปข้อมูลการชะลอการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙          
ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๖ (ร่ าง) ตั วบ่ งช้ี ผลการด าเนิ นงาน                           
(Key Performance Indicators) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา   
๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พิจารณาก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน              

(Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ                        
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

๑. กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างด าเนินการน า (ร่าง) ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้พิจารณา
ก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
และได้ด าเนินการน าเสนอกองบริการการศึกษา เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙            
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วารสาร Thai Journal of Mathematics (วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Scopus) เป็นวารสารส าหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพ่ือส าเร็จการศึกษา ของนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป และมอบกองบริการการศึกษา (ร่าง) ประกาศ      
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา       
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์                   
ได้เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาวารสารดังกล่าวเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสาร                      
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต                                    
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโลม 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบคลอบคลุมเกี่ยวกับการท าวารสาร 
Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒... 

 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร              
ผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
พร้อมนี้ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน       
การบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือหารือการใช้ค าจ ากัดความของค าว่า 
“กลุ่ม” และ “เวร” ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร                    
ผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ        
อ านวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ านวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล    
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 

 



-๒๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของคณะศิลปศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙            
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของคณะศิลปศาสตร์ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป ดังนี้  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม 
จากเดิม ๕ คน เป็น ๕ (๑/๓) คน ดังนี้ 
๑.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก  จ านวน ๒ คน 
      นิสิตระดับปริญญาโท  จ านวน ๒ คน 
๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน ๔ คน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล 
จากเดิม ๔ (๒/๓) คน เป็น ๗ (๒/๓) คน ดังนี้ 
๒.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก  จ านวน ๒ คน 
      นิสิตระดับปริญญาโท  จ านวน ๔ คน 
๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน ๕ คน  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของคณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๑๐.๑ ก าหนดว่าหากอาจารย์ประจ ามีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษานิสิตได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๐ คน โดยสัดส่วนจ านวนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับ    
จ านวนนิสิตที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๓ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 
 

 



-๒๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม 
จากเดิม ๕ คน เป็น ๕ (๑/๓) คน ดังนี้ 
๑.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 

 นิสิตระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน 
๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๔ คน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล 
จากเดิม ๔ (๒/๓) คน เป็น ๗ (๒/๓) คน ดังนี้ 
๒.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 

  นิสิตระดับปริญญาโท จ านวน ๔ คน 
๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๕ คน 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์        
ในระบบ iClassroom และได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษา ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom 
พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓.๒... 
 

 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน 
รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์        
ในระบบ iClassroom และได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษา ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน 
รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ 
ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา                
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ              

คุมสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์        
ในระบบ iClassroom และได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษา ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการคุมสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาค 
รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขการก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค          
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 
 

 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวปราณี  นางแล อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๑๐๒ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา (Juristic Act and Contract Law) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวปราณี  นางแล อาจารย์ผู้สอน      
ประจ าคณะนิติศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๐๐๑๐๒ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา           
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวปราณี  นางแล อาจารย์ผู้สอนประจ า            
คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้าเป็นครั้งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวปราณี  นางแล อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า   
ในรายวิชา ๑๐๐๑๐๒ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา (Juristic Act and Contract Law) กลุ่มเรียนที่ ๓ 
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปราณ ี นางแล เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง         
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระที ่๖.๑.๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวลลิตา  กิ่งเนตร อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๐๐๒๐๕ กฎหมายอาญาภาคความผิด (Criminal Law : Specific Offenses)    
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวลลิตา  กิ่งเนตร อาจารย์ผู้สอน      
ประจ าคณะนิติศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๐๐๑๐๕ กฎหมายอาญาภาคความผิด           
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวลลิตา  กิ่งเนตร อาจารย์ผู้สอนประจ า            
คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 

 



-๒๗- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้าเป็นครั้งแรก 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวลลิตา  กิ่งเนตร อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า    
ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๕ กฎหมายอาญาภาคความผิด (Criminal Law : Specific Offenses) กลุ่มเรียนที่ ๕ 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC)  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวลลิตา  กิ่งเนตร เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง         
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระที ่๖.๑.๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางวาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๐๐๓๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law)     
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี  นางวาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ                    
อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๐๐๓๐๓ กฎหมาย           
วิธีพิจารณาความอาญา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณ ีนางวาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ อาจารย์ผู้สอน
ประจ าคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้าเป็นครั้งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางวาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า    
ในรายวิชา ๑๐๐๓๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law) กลุ่มเรียนที่ ๑ 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC)  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางวาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ  
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 

 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้วิทยาลัยการศึกษา ประจ างบประมาณ ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑๖ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้วิทยาลัยการศึกษา กองทุนวิจัย เงินอุดหนุนวิจัย โครงการสนับสนุน
บุคลากรเพ่ือการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  อุ่นอบ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ขอสัมภาษณ์บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม                    
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนประสบผลส าเร็จ และมีการพัฒนารูปแบบจากกิจกรรม 
๑ คณะ ๑ อ าเภอ เป็นพะเยาโมเดล โดยผู้ให้สัมภาษณ์ คือ นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เดินหน้าการศึกษา 
ประเทศไทย ๔.๐” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดีงนี้ 

๖.๒.๒.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการกิจกรรม “จิตอาสารักษ์ป่า รัก UP” ดังนี้ 
๑) กลุ่มนักกิจกรรม 

- กลุ่มเครือข่ายจิตอาสา รักษ์ป่า รัก UP จ านวน ๓๐ คน 
- กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓๐ คน 
- กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๕,๐๐๐ คน 

๒) พ้ืนที่เป้าหมาย 
- บริเวณถนนทางขึ้นพระพุทธภุชคารักษ์ (พ้ืนที่น าร่อง) 
- บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 
- บริเวณถนนประตูศรีโคมค าไปจนถึงศูนย์บรรณสาร 
- บริเวณรอบอ่างหลวง 

๓) ประเภทต้นไม้ที่จะปลูก 
- ต้นเหลืองปรีดียาธร จ านวน   ๑๐๐ ต้น 
- ไม้ผลชนิดต่าง ๆ จ านวน ๑,๐๐๐ ต้น   

๔) การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
- เปิดรับสมัครเครือข่ายจิตอาสารักษ์ป่า รัก UP โดยประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่า และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยพะเยาที่จะร่วมด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ 
๕) ช่วงเวลาด าเนินกิจกรรม   

- ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 ๖.๒.๒.๒ รายงานความก้าวหน้า... 

 
 



-๒๙- 
 

 
๖.๒.๒.๒ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการประสานจัดท าหมวกติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือจ าหน่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔             
ข้อ ๔.๑.๑ หมวก ทั้งนี้ กองกิจการนิสิต จะด าเนินการเวียนแจ้งใบสั่งจองหมวกดังกล่าว ในราคา ๗๕๐ บาท            
ไปยังคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อ เพ่ือรวบรวมจ านวนหมวกติดเครื่องหมาย
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา โทร ๑๐๗๑  

 
๖.๒.๓ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมสรรหา 

“นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” ในวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถเสนอชื่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ไม่เกิน ๑ รายชื่อ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ไม่เกิน ๑๓ รายชื่อ 
ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อล่วงหน้า สามารถเสนอชื่อได้ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ ๑๐๐๗ ตรวจสอบรายชือ่และวิธีการเสนอชื่อได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ www.council.up.ac.th    
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 

 
............................................................. ............................................................ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
     ผู้ชว่ยเลขานุการ  หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 


