
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐๖ (๗/๒๕๕๙) 

วันพุธที ่๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(นายช านาญ  แสงแก้ว) แทน 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย) แทน 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(นายวรกฤต  แสนโภชน์) แทน 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์)  
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) แทน 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.กัลยา  จ าปาทอง) แทน    

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

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

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๕. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๖. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
 
 

๗. นางสาวสุคนธ ์ ยากี... 
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๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๙. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๐. นายพิษณุกร  จิตจ านง หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๒. นายอดสิร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๓. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. เชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีมอบธงเจ้าภาพกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ (มหาวิทยาลัยพะเยา) ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีการเชิญเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เข้าร่วมพิธีมอบธงบนเวที พร้อมทั้งมีขบวนเกียรติยศประกอบพิธีรับมอบธงเจ้าภาพกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของทั้งสองสถาบัน รวมทั้งการแสดงของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย 

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จัดเตรียมพ้ืนที่ขายสินค้าพ้ืนเมืองภายในงานการแข่งขันกีฬา
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ ที่เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดเตรียมการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยาให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการคัดแยกประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือง่ายต่อการสืบค้นและตรวจสอบต่อไป 

๗. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ าใช้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา          
ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ในอนาคตจะด าเนินการ เรื่อง การคัดแยกระบบน้ าใช้         
และระบบน้ าเสียให้เป็นระบบต่อไป 

๘. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยพะเยา จะไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งนี้ การก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการโดยใช้งบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ  

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๐๕ (๖/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๕ (๖/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๕ (๖/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์คณะ และตราสัญลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม    
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการออกแบบตราสัญลักษณ์คณะ และตราสัญลักษณ ์          
หอศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์คณะ และตราสัญลักษณ์       
หอศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ       
ใช้ตราสัญลักษณ์คณะ และตราสัญลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการใช้ตราสัญลักษณ์คณะ (ตราสัญลักษณ์ที่ ๒) และตราสัญลักษณ์
หอศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติ โครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๒ โครงการ รวมเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          
และศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะ

ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ         
เพ่ือวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ  เมื่อวันพุธที่                     
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพิมาน โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอตัวชี้วัดที่เหมาะสม   
กับบริบทของประเทศเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของไทย และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม    
สัมมนาเกี่ยวกับตัวชี้วัดใดที่ส่งผลกระทบ (impact) ต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในระดับสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยน         
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยของไทยมีอันดับในการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับต่างๆ         
ที่ดีข้ึน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  จังหวัดพะเยา ขอส่งคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และจัดท า   
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการให้เกิดความเชื่อมโยงกัน    
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในภาพรวม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.phayao.go.th/กระดานสนทนา/          
มุมส านักงานจังหวัดพะเยา/กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง หนังสือนิตยสาร “ความรู้สู่สังคม” (ฉบับที่ ๓) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอมอบหนังสือนิตยสาร “ความรู้สู่สังคม”      
(ฉบับที่ ๓) ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร นักวิจัย บุคลากร นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
ส าหรับใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๙        
จ านวน ๑๕๔ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๑,๑๙๒,๕๑๒,๖๗๗.๕๓ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๑,๑๘๒,๓๗๔,๐๒๔.๑๙ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง โครงการจัดท าต าราเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสฉลองครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี 
สรุปเรื่อง 
  บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ขอแจ้งการจัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้คนในชาติ
ได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดยโรงพิมพ์ ProTexts.com 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์หนังสือวิชาการ ได้เสนอโครงการจัดท าต าราเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสฉลองครองสิริราชสมบัติ 
๗๐ ปี ที่มีบริการเกี่ยวกับงานพิมพ์ครบวงจร นอกจากนี้ยังเสนอบริการในราคาประหยัดเป็นพิเศษ เพ่ือทางมหาวิทยาลัยพะเยา 
จะคัดเลือกหนังสือของคณาจารย์ที่มีผลงานการแต่งต าราที่โดดเด่น หรือต าราที่ผ่านการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
มาท าการจัดพิมพ์เป็นชุด ตลอดจนเพ่ือเป็นที่ระลึกในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น อันจะเป็นการช่วยเผยแพร่
ผลงานของคณาจารย์ และประชาสัมพันธ์มาตรฐานและคุณภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาไปด้วย           
ในคราวเดียวกัน นั้น 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 
 
 



-๗- 
 

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 ตามข้อ ๑.๑ , ๑.๒ , 
๑.๓ และ ๑.๕ เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของข้อ ๑.๔ และ ๑.๖ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการปรับแก้ไข
รายช่ือผู้ลงนามของผู้อ านวยการโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 
และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง ใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ก่อนนัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๙... 
 

 



-๘- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๙) 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 ในการลงโทษ
ภาคทัณฑ ์นางสาวธรณ์ธนนันท ์ ไชยวงค์ษา 

 

- 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 ๑๐๑ (๒/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 

๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา หมู่เรียนที่ 
๒๗ และหมู่เรียนที่ ๔๔ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา          

หมู่เรียนที่ ๒๗ และหมู่เรียนที่ ๔๔ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายภูมินทร์ นววิโรจน์  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๕๖๘ จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๒ นางสาวธวัลรัตน ์ ฟองธิวงค ์ รหัสนิสิต ๕๗๑๑๒๐๕๑ จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๓ นายชาคริยา   สุริยา  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๔๙๐ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น D+ 

อยู่ ระหว่ างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์  ในการ         
ประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตัดเงินเดือน ๕% 
ของนายกรธัช  ปัญญาจันทร์ 
 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์... 
 

 



-๙- 
 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์  ประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่  ตัดเงินเดือน ๕%             
ของนายกรธัช  ปัญญาจันทร์ เป็นเวลาหนึ่งเดือน เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หาแนวทางให้ความช่วยเหลือ นายชาคริยา  สุริยา 
รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๔๙๐ กรณี มหาวิทยาลัยอนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ซึ่งจะท าให้นิสิต                
มีสถานะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากผลการเรียน 

 
 

 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   

ผศ.ดร.ภั ทรา  บุ รารักษ์  อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๒๑ การเขียน
บทส าหรับสื่อกระจายเสียง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ          

กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓.๓ 
กระท าความผิดเป็นครั้งที่ ๓ จาก “ให้ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาหนึ่งเดือน” เป็น “ให้ปรับเป็น
เงินจ านวน ๕% ของเงินเดือน เป็นเวลาหนึ่งเดือน” 

๒. อนุมัติให้ ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๒๑ การเขียนบทส าหรับสื่อกระจาย
เสียง แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวพิชย์พิมล  ศูนย์กลาง รหัสนิสิต ๕๖๑๒๐๔๒๐ จากเดิม F 
แก้ไขเป็น I 

๓. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับ ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ เป็นเงินจ านวน ๕%        
ของเงินเดือน เป็นเวลา ๑ เดือน เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ ตามบทลงโทษที่ปรับแก้ไข  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. อนุมัติให้ใช้บทลงโทษที่ปรับแก้ไข กรณีกระท าความผิดครั้งที่ ๓ กับผู้ที่ถูกลงโทษเป็นครั้งที่ ๓ 
ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณี การไม่ส่ งผลการศึกษาตามก าหนด               
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓.๓ กระท าความผิด
เป็นครั้งที่ ๓ จาก “ให้ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาหนึ่งเดือน” 
เป็น “ให้ปรับเป็นเงินจ านวน ๕% ของเงินเดือน เป็นเวลาหนึ่งเดือน” 
 

๔.๒.๕ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๐- 
 

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 ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งต่อไป 

 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่ อง หลักเกณฑ์ การเบิ กจ่ ายเงิน
อุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ 
ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

โครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้
ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 

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  

๖.๒.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๑- 
 

๖.๒.๓ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี               
ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป แก้ไขผลการศึกษา         

ของนางสาวศุภากร  สุวรรณ์ รหัสนิสิต ๕๗๐๙๐๙๑๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.อรดา  ชุมภูค า เป็นลายลักษณ์อักษร 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์          
ในการประสานกองบริการการศึกษา เพื่อขอทบทวนมติ          
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๔ ขอความเห็ นชอบกรอบเวลาการ
ด าเนิ นงานการประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี ้
๑. รองอธิการบดีรับผิดชอบตัวบ่งช้ีส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งช้ี CUPT QA และสรุปเป็นส่วนหนึ่ง  

ของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๒. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๓. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)                

ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๔. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  
๕. การประเมินคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๖. ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   

และจัดส่งภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๗. คณะและมหาวิทยาลัยส่งผลการประเมินใน CHE QA Online ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
และถือปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ ขอหารือเกี่ ยวกับการบริหารจัดการ
ผู้ ประกอบการร้ านค้ า/โรงอาหาร           
กรณี ร้านครัวอิ่มจัง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ประกอบการร้านค้า/โรงอาหาร 
กรณี ร้านครัวอิ่มจัง โดยมอบกองกิจการนิสิตประสานด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ให้ยกเลิกสัญญากับร้านค้าคู่สัญญาเดิม  
๒. ให้ด าเนินการจัดท าสัญญาการใช้พื้นที่ส าหรับประกอบการภายในมหาวิทยาลัยพะเยา กับผู้ประกอบการรายใหม่ 
๓. ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ช าระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่และค่าธารณูปโภค ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – 

เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี  กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ           
ของนายมนัส  ใจมะสิทธิ์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน
คุมสอบ ของนายมนัส  ใจมะสิทธิ์ ในรายวิชา ๓๒๔๔๒๖ โภชนศาสตร์ (Nutrition) การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น                     
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องสอบ CE ๑๐๒๐๔                  
อาคารเรียนรวมหลังใหม่ โดยมี ดร.ชลดา  ไชยกุลวัฒนา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนายมนัส  ใจมะสิทธิ์    
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เป็นกรรมการคุมสอบ นั้น  

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
ของนายมนัส  ใจมะสิทธิ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของนายมนัส  ใจมะสิทธิ์ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนายมนัส  ใจมะสิทธิ์ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายมนัส  ใจมะสิทธิ์ กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
ในรายวิชา ๓๒๔๔๒๖ โภชนศาสตร์ (Nutrition) การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายมนัส  ใจมะสิทธิ์ ด้วยวาจา เนื่องจากเป็นการกระท า
ความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ควบคุมการศึกษาอิสระ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ควบคุม
การศึกษาอิสระนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการท าการศึกษา
อิสระของนิสิต และเพ่ือให้การควบคุมการศึกษาอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ควบคุม     
การศึกษาอิสระนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ควบคุมการศึกษาอิสระนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์   
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ควบคุมการศึกษาอิสระ             

นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ให้เป็นประกาศกลาง

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชา

การศึกษาอิสระ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙    
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชาการศึกษาอิสระ                                      
คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิต                
ในรายวิชาการศึกษาอิสระ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชาการศึกษาอิสระ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชาการศึกษาอิสระ 

คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา        

เพ ื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒.๓... 

 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบ
และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์ วิจัย
และบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการ             
การทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการ             
การทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์          
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม         
และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดท าตารางเปรียบเทียบประกาศฉบับเดิม  
และประกาศฉบับใหม่ ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม 
และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการ

วิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่                       
ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ โดยไม่ขอเบิกจ่ายเงินค่าประจ าต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์  

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
และอ านาจ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ก าหนดองค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
ข้อ ๗ และอ านาจและหน้าที่ ข้อ ๘ มีเนื้อหาดังนี้ 

๑. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า “คณะกรรมการก าหนดราคากลางและควบคุมราคากลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย อธิการบดี หรือรองอธิการบดี ที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นประธาน กรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างน้อยจ านวน ๒ คน          
เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จ านวน ๑ คน เป็นเลขานุการ 

๒. ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของงานก่อสร้าง ได้แก่ ค่าอ านวยการ ค่าจ้าง ก าไรภาษี 

ระยะเวลาการก่อสร้าง เงินล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน เป็นต้น รวมทั้งราคามาตรฐานครุภัณฑ์         
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย แล้วจัดท าเป็นคู่มือส าหรับให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

(๒) ควบคุมและก ากับดูแลการค านวณราคากลางหรือราคามาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(๓) ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการสมยอมและลดโอกาสสมยอมในการเสนอราคา 
(๔) แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการด าเนินการจัดท าเอกสารได้รวดเร็วในการก าหนด    
ราคากลาง งบประมาณของส่วนงานโดยไม่ต้องผ่านส่วนกลาง และเพ่ือความครบถ้วนด้านการจัดซื้อวัสดุ จึงเห็นควร
เพ่ิมเรื่องวัสดุในอ านาจและหน้าที่ จึงเห็นสมควรแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ส่วนที่ ๓ ข้อ ๗ และข้อ ๘ นั้น 

  กองคลัง จึงขออนุมัติ  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ  (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว หน้า ๒ ข้อ ๘ (๑) 

จาก ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของงานก่อสร้าง งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานต่อเติม 
ได้แก่ ค่าอ านวยการ ค่าจ้าง ก าไร ภาษี ระยะเวลาการก่อสร้าง เงินล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน เป็นต้น 
รวมทั้งราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วัสดุ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย แล้วจัดท าเป็นคู่มือส าหรับให้ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ  

เป็น ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ค่าอ านวยการ ค่าจ้าง 
ก าไร ภาษี ระยะเวลาการก่อสร้าง เงินล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน เป็นต้น รวมทั้งราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย แล้วจัดท าเป็นคู่มือส าหรับให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

๓. มอบกองคลังน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจาณา
อนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขอเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมีนิสิตยื่นขอส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว            
นิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วน บริบูรณ์ สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รวมทั้งสิ้น ๓,๔๒๑ ราย ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาเอก จ านวน             ๘  ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน           ๑๘  ราย 
๓. ระดับปริญญาตรี จ านวน      ๓,๓๙๕  ราย 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘        
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๑.๑ ระดับปริญญาเอก จ านวน             ๘  ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาโท จ านวน           ๑๘  ราย 
๑.๓ ระดับปริญญาตรี จ านวน      ๓,๓๙๕  ราย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 

 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการในการตรวจยืนยัน
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าบริการในการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอนุมัติให้จัดท าประกาศก าหนดอัตราค่าบริการ          
ในการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องและถูกต้องตามแนวทางการเบิกจ่ายของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แล้วนั้น กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบและยก (ร่าง) ประกาศ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

  กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าบริการในการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการในการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พ.ศ. ... ต่อไป 
 

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

ธาลัสซีเมีย พ.ศ. ...  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อรดา  ชุมภูค า 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙)             
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป แก้ไขผลการศึกษา 
ของนางสาวศุภากร  สุวรรณ์ รหัสนิสิต ๕๗๐๙๐๙๑๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D และมอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน 
ดร.อรดา  ชุมภูค า เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พิจารณาแล้วพบว่า ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ผู้จัดการรายวิชา ไม่ได้มีความผิดกรณีส่งผลการเรียนผิดพลาด                   
ในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า การแก้ไขผลคะแนนของนิสิต          
รายดังกล่าว เกิดจากความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารย์จักรพงษ์  คนธรรม์ ซึ่งได้ร่วมสอนในรายวิชาดังกล่าว          
ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้า รายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป 
โดยถือเป็นความผิดของนายจักรพงษ์  คนธรรม์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ เพียงผู้เดียว  

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อรดา  ชุมภูค า 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การอนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ยกเว้นการลงโทษ ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจาก ดร.อรดา  ชุมภูค า เป็นอาจารย์ผู้จัดการรายวิชา ไม่ได้มีความผิด
กรณีส่งผลการเรียนผิดพลาด ในรายวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ไขผลคะแนนของนิสิตรายดังกล่าว 
เกิดจากความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารย์จักรพงษ์  คนธรรม์ ซึ่งได้ร่วมสอนในรายวิชา 
๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป โดยถือเป็นความผิดของนายจักรพงษ์  คนธรรม์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ชีวเคมีและโภชนาการ เพียงผู้เดียว 

๒. อนุมัติให้ ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป แก้ไขผลการศึกษา         
ของนางสาวศุภากร  สุวรรณ์ รหัสนิสิต ๕๗๐๙๐๙๑๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D  

๓. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน นายจักรพงษ์  คนธรรม์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ          
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
ที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรีอ านวยศิลป์” กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ (ซอยรางน้ า) 

๖.๓.๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอมอบหนังสือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑” ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
ได้จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว โดยได้ด าเนินการแปลเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence 
ฉบับ ๒๐๐๙ – ๒๐๑๐ และ ๒๐๑๓ – ๒๐๑๔ เป็นภาษาไทย เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ  ในการด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเผยแพร่ให้สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๒.๑ การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๓.๒.๒ รายงานการศึกษาดูงานการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ ๓๕ “ราชมงคลธัญญบุรีเกมส์” 
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๑๙- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

       ............................................................ 
(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 


