
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖๗ (๑/๒๕๕๗) 

วันพุธที ่๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๙. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวพิไลพร  จงรวมกลาง) แทน 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี  
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๒. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 ๑๓. นายพลรบ  สวัสดี... 
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๑๓. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๔. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๕. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๖. ดร.พงศกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตชียงราย 
๑๗. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
๑๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๙. นางสาวนภาพร จักร์เขียว หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
๒๐. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวค าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ
ท างานเพ่ือมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดปีที่ผ่านมา 

๒. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๔ ท่าน คือ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี (อธิการบดี) นายวุฒิชัย ไชยรินค า (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต) 
รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) และ รองศาสตราจารย์
ปรียานันท ์ แสนโภชน์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 

๓. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็น   
ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) 
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ และรองศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

๔. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๔.๑ ยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๘ (๒/๒๕๕๗) ในวันพุธที่ 

๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
๔.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๘ (๒/๒๕๕๗) ในวันจันทร์ที ่

๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
ครั้งที่ ๖๖ (๑๗/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๖ (๑๗/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๖ (๑๗/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของหน่วยงานระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่  
๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการดังนี้ 

๑. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย           
ของหน่วยงานระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง      
การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของหน่วยงานระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของหน่วยงานระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของหน่วยงานระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
 
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
 

 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๔๖๑๑๑ (๒) การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ            

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๑๑๑ (๒) การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ ของนางสาวธัญชนก  ชอบชิด รหัสนิสิต ๕๕๐๗๘๒๒๙ จากเดิม D แก้ไขเป็น B+ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิตตรา  ธุระ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๔๖๑๑๑ (๒) การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๑๑ (๒) การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวธัญชนก  ชอบชิด รหัสนิสิต ๕๕๐๗๘๒๒๙ 
จากเดิม D แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางจุมพิศตรา  ธุระ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น       
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี             
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 
 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mrs.Brigette Pasking Beding อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๖๒๐๐ (๒) ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี Mrs.Brigette Pasking Beding           

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๒๐๐ (๒) ภาษาอังกฤษ                          
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ของนางสาวปฏิญญา  ทองดี รหัสนิสิต ๕๕๑๑๗๐๓๒ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mrs.Brigette Pasking Beding อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mrs.Brigette Pasking Beding         
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๒๐๐  (๒) ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นการกระท าความผิด    
ครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mrs.Brigette Pasking Beding อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ Mrs.Brigette Pasking Beding อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๒๐๐ (๒) ภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวปฏิญญา  ทองดี รหัสนิสิต ๕๕๑๑๗๐๓๒ 
จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Mrs.Brigette Pasking Beding เนื่องจากเป็น                  
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี             
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวกุลธิดา  ค ามี อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๐๕๑๒๑ (๑) การเขียนพื้นฐาน 
สรุปเรื่อง 

  คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกุลธิดา  ค ามี อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๐๕๑๒๑ (๑) การเขียนพ้ืนฐาน ของนางสาวดวงกมล  ธูปหอม 
รหัสนิสิต ๕๔๑๑๑๓๖๑ จากเดิม C แก้ไขเป็น C+ นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวกุลธิดา  ค ามี อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 

 



-๗- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา นางสาวกุลธิดา  ค ามี อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๐๕๑๒๑ (๑) การเขียนพ้ืนฐาน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวกุลธิดา  ค ามี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวกุลธิดา  ค ามี อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๐๕๑๒๑ (๑) การเขียนพ้ืนฐาน            
แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวดวงกมล  ธูปหอม รหัสนิสิต ๕๔๑๑๑๓๖๑ จากเดิม C แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวกุลธิดา  ค ามี เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น              
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี             
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑  เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๗๔๑ (๔๐๑๑) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผศ.ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๔๖๗๔๑ 
(๔๐๑๑) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล          
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๗๔๑ (๔๐๑๑) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                   

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๔๖๗๔๑ (๔๐๑๑) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี 
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายอนุรัตน์  ฝันถึงภูมิ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๔๗๑๑๐ (๒๗๑) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายอนุรัตน์  ฝันถึงภูมิ อาจารย์
ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๔๗๑๑๐ (๒๗๑) รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายอนุรัตน์  ฝันถึงภูมิ อาจารย์ผู้สอน     
ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายอนุรัตน์  ฝันถึงภูมิ      

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๗๑๑๐ (๒๗๑) รัฐศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖             
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายอนุรัตน์  ฝันถึงภูมิ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายอนุรัตน์  ฝันถึงภูมิ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ในรายวิชา ๑๔๗๑๑๐ (๒๗๑) รัฐศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอนุรัตน์  ฝันถึงภูมิ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น              

การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี               
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓... 
 

 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๓๓๔๙๑ (๑) การฝึกงาน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี      
นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด      
ในรายวิชา ๒๓๓๔๙๑ (๑) การฝึกงาน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก        
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๓๔๙๑ (๑) การฝึกงาน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นการกระท า
ความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม ่ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๒๓๓๔๙๑ (๑) การฝึกงาน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายดิษฐา  จ าปาแขก            
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษกรณี การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวเพียงออ  ฟุ้งเฟื่อง อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๖๑๒๒๑ การออกแบบและจัดการเรียนรู้ ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวเพียงออ  ฟุ้งเฟ่ือง 
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยการศึกษา ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๖๑๒๒๑ การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวเพียงออ  ฟุ้งเฟ่ือง อาจารย์สังกัด
วิทยาลัยการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๑๐- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวเพียงออ  ฟุ้งเฟ่ือง      

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๖๑๒๒๑ การออกแบบและจัดการเรียนรู้ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวเพียงออ  ฟุ้งเฟ่ือง อาจารย์สังกัดวิทยาลัยการศึกษา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวเพียงออ  ฟุ้งเฟ่ือง อาจารย์สังกัดวิทยาลัยการศึกษา ส่งผลการศึกษาล่าช้า         
ในรายวิชา ๑๖๑๒๒๑ การออกแบบและจัดการเรียนรู้ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษา ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวเพียงออ  ฟุ้งเฟ่ือง เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี           
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ      
ให้มีการปรับแก้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ในบางส่วน และได้น าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพ่ือทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนฯ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ดังกล่าว นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ ได้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวจิัยงบประมาณรายได ้คณะคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้          
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 

 



-๑๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             

เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่    
๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้              
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์        
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ร่าง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอ้ืองค า           
(หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ..... 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน

เรือนเอ้ืองค า (หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ..... นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอ้ืองค า 
(หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ..... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๑๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอ้ืองค า (หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม
และการท่องเที่ยว) พ.ศ. ..... ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอ้ืองค า (หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ..... 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ตัดข้อความใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว หน้าที่ ๓ ข้อ ๑๔ 
การก าหนดค่าตอบแทน โบนัส เพ่ือจ่ายให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของเรือนเอ้ืองค า 

๓. เมื่อปรับแก้ไขแล้ว มอบกองการเจ้าหน้าที่น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์ภายในเรือนเอ้ืองค า 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ าหน่าย
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายในเรือนเอ้ืองค า นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ าหน่ายเครื่องดื่ม               
ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายในเรือนเอ้ืองค า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายใน          
เรือนเอ้ืองค า ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ าหน่ายเครื่องดื่ม         
ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายในเรือนเอ้ืองค า 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
            ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

   กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๑๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา                  
            ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา        

เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 

           ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

  

           กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(เพ่ิมเติม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา                  
         ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(เพ่ิมเติม) 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเรือนเอ้ืองค า 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและปรับแก้ไข (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานเรือนเอ้ืองค า นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
เรือนเอ้ืองค า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเรือนเอ้ืองค า ต่อไป 
 

มติ  กองการเจ้าหน้าที่ขอถอนวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 

 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 

 

ชื่อหลักสูตร เดิมปีการศึกษา เลื่อนเป็นปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๔. หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ภาคเรียนที่ ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัตเิลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร เดิมปีการศึกษา เลื่อนเป็นปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๔. หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ภาคเรียนที่ ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ หลักสูตร ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร เดิมปีการศึกษา เลื่อนเป็นปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๔. หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ภาคเรียนที่ ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 

 



-๑๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ หลักสูตร ดังนี้  

 

ชื่อหลักสูตร เดิมปีการศึกษา เลื่อนเป็นปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๔. หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยาและปฏิทินการน าเสนอหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
      ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเพ่ืออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ความในข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยก าหนดปฏิทินในการเสนอและพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท าขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยาและปฏิทิน
การน าเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัย นั้น 

                    กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยาและปฏิทินการน าเสนอ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา                  
                   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยาและปฏิทินการน าเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา          
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยาและปฏิทินการน าเสนอหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 

 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับ กรณีคืนสภาพนิสิต และลงทะเบียนหลังก าหนด            
นางสาวอัจฉรา พูลทองค า เป็นกรณีพิเศษ 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่เนื่องด้วย นางสาวอัจฉรา  พูลทองค า รหัสนิสิต ๕๖๐๓๖๙๑๐ นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที่ ๑ ประสบปัญหาทางการเงิน และมารดาได้กู้เงินนอกระบบเพ่ือให้นิสิตน ามาช าระค่าลงทะเบียนเรียน เมื่อวันที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ แต่ระหว่างนั้นได้เกิดอุบัติเหตุกับบิดา ซึ่งมีอาการหน้ามืดตกบ้าน ซึ่งตนเองจ าเป็นที่จะต้องน าเงินดังกล่าว
ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาบิดา และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ บิดาของนิสิตได้ถึงแก่กรรม และเงินที่มารดาได้กู้มา
ก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายในงานศพของบิดา และเมื่อท าการฌาปนกิจศพบิดาเสร็จแล้ว นิสิตก็ได้รีบด าเนินการกลับมาช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน ซึ่งก็ได้พ้นระยะการลงทะเบียนเรียน ซึ่งนิสิตจะต้องช าระค่าคืนสภาพและค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า ซึ่งเป็น
จ านวนเงินที่สูงส าหรับนิสิตที่ได้สูญเสียบิดาที่เปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง  ๆของครอบครัว    
และประกอบกับทางบ้านของนิสิตยังต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก นั้น 

             ดังนั้น เพ่ือเป็นการเมตตาและให้โอกาสแก่นิสิตได้ศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นประโยชน์
แก่นิสิตและครอบครัวต่อไป คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติยกเว้นค่าปรับ กรณีคืนสภาพนิสิต และลงทะเบียนหลังก าหนด 
นางสาวอัจฉรา  พูลทองค า เป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา                  
              ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติยกเว้นค่าปรับ กรณีคืนสภาพนิสิต และลงทะเบียนหลังก าหนด นางสาวอัจฉรา  พูลทองค า เป็นกรณีพิเศษ ต่อไป  
 

มติ  คณะนิติศาสตร์ขอถอนวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗           
ภายใต้โครงการทุนวิจัยบุคลากรคณะ โดยได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ 
ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้นจ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้             
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณสนับสนุน 
๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
จ านวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณสนับสนุน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่าย       
จากกองทุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ต่อไป  

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาการจัดการ  
และสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณสนับสนุน ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ
มหาวิทยาลัยเรตากุ และ (ร่าง) ข้อเสนอในการท าบันทึกข้อตกลงร่วมแผนก
ภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยเรตากุ (Reitaku) 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะศิลปศาสตร์  ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา             
กับมหาวิทยาลัยเรตากุ และ (ร่าง) ข้อเสนอในการท าบันทึกข้อตกลงร่วมแผนกภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยเรตากุ 
(Reitaku) เพ่ือพัฒนากิจกรรมวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา             
กับมหาวิทยาลัยเรตากุ และ (ร่าง) ข้อเสนอในการท าบันทึกข้อตกลงร่วมแผนกภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยเรตากุ 
(Reitaku) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยเรตากุ และ (ร่าง) ข้อเสนอ          
ในการท าบันทึกข้อตกลงร่วมแผนกภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยเรตากุ (Reitaku) ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ

มหาวิทยาลัยเรตากุ และ (ร่าง) ข้อเสนอในการท าบันทึกข้อตกลงร่วมแผนกภาษาต่างประเทศ 
(ญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยเรตากุ (Reitaku) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มคนงานรายวัน 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะด าเนินการ
จัดท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มคนงานรายวัน  นั้น  

  กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงขออนุมัติท าประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลกลุ่มคนงานรายวัน จ านวน ๖ ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่าย   
จากกองทุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรับฝาก – เรือนเอ้ืองค า) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มคนงานรายวัน จ านวน ๖ ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ บาท            
(หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรับฝาก – เรือนเอ้ืองค า) ต่อไป 
 

มติ  กองการเจ้าหน้าที่ขอถอนวาระการประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒... 

 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
   ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารตาม หมวด ๒ ถึงหมวด ๕        
อย่างช้าไม่เกินเดือนมกราคมของปีงบประมาณที่เป็นช่วงการประเมิน นั้น  
 

  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล     
การด าเนินงานของผู้บริหาร ดังนี้ 

๑. คัดเลือกผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่เลือกกันเองจ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ และกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และประธานสภาพนักงานซึ่งเลือกกันเอง จ านวน ๑ คน          
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและ           
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อ ๑๘(๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย                          
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 

ตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบงัคับมหาวิทยาลยัพะเยา      
ว่าด้วย การติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คณะกรรมการชดุเดิม การคัดเลือก 

ผลการคัดเลือก  
และข้อเสนอชุดใหม ่

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๑ คน เป็นประธานกรรมการ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย สภามหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นผู้คัดเลือก 

 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๑ คน 

รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช สภามหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นผู้คัดเลือก 

 

(๓) อธิการบดี ศ.พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี โดยต าแหน่ง  
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์

และประธานสภาพนักงาน ซ่ึงเลือกกันเอง จ านวน 
๑ คน 

ผศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์  คัดเลือกกันเอง  

(๕) ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่เลือกกันเอง  
จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

ศ. เกี ยรติ คุณ ดร . ไมตรี   สุ ทธจิตต์
  

คัดเลือกกันเอง  

๒. คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และประธานสภาพนักงาน ซึ่งเลือกกันเอง 
จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
วิชาการ ตามข้อ ๒๐ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผล                
การด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 

ตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบงัคับมหาวิทยาลยัพะเยา      
ว่าด้วย การติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คณะกรรมการชดุเดิม การคัดเลือก 

ผลการคัดเลือก  
และข้อเสนอชุดใหม ่

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๑ คน เป็นประธานกรรมการ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย สภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เป็นผู้คัดเลือก 

 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๑ คน 

ศ.ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ สภามหาวิทยาลัยพะเยา                    
เป็นผู้คัดเลือก 

 

(๓) อธิการบดี ศ.พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี โดยต าแหน่ง  
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน

คณาจารย์และประธานสภาพนักงาน ซ่ึงเลือกกันเอง 
จ านวน ๑ คน 

นายพิเชษฐ  ถูกจิตร คัดเลือกกันเอง  

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวทิยาลัยที่ด ารงหรือ
เคยด ารงต าแหน่งคณบดีหรือด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า 
จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 

๑. รศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ 
๒. รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย 
๓. รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เป็นผู้คัดเลือก 

 



-๑๙- 
 

 
๓. คัดเลือกผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการซึ่งเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง ตามข้อ ๒๒ (๔)  แห่งข้อบังคับ         
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 

 

ตามข้อ ๒๒ แห่งข้อบงัคับมหาวิทยาลยัพะเยา      
ว่าด้วย การติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คณะกรรมการชดุเดิม การคัดเลือก 

ผลการคัดเลือก  
และข้อเสนอชุดใหม ่

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๑ คน เป็นประธานกรรมการ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย สภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เป็นผู้คัดเลือก 

 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๑ คน 

นายอนุชาติ  คงมาลัย  สภามหาวิทยาลัยพะเยา                    
เป็นผู้คัดเลือก 

 

(๓) อธิการบดี ศ.พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี โดยต าแหน่ง  
(๔) ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการซึ่งเลือกกันเอง 

จ านวน ๓ คน 
๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ 
๒. รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก 
๓. รศ.ปรียานันท์  แสนโภชน์ 

คัดเลือกกันเอง  

(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ด ารงหรือ  
เคยด ารงต าแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่าหรือด ารง
หรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า  
ไม่ต่ ากว่าอธิบดีจ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย สภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เป็นผู้คัดเลือก 

 

 
   ดังนั้น เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรด าเนินการดังนี้ 

๑. นัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และประธานสภาพนักงาน         
ให้เลือกกันเอง เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน      
ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คน และเป็นกรรมการ         
ในคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ         
จ านวน ๑ คน 

๒. นัดประชุมหัวหน้าส่วนงานวิชาการให้เลือกกันเอง เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ คน และเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน                          
ของผู้อ านวยการกอง จ านวน ๓ คน 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. คัดเลือก... 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๒๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
เสนอชื่อคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ดังนี้ 

๑. คัดเลือกผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่เลือกกันเองจ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ และกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และประธานสภาพนักงานซึ่งเลือกกันเอง จ านวน ๑ คน          
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและ           
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อ ๑๘(๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย                          
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และประธานสภาพนักงาน ซึ่งเลือกกันเอง 
จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
วิชาการ ตามข้อ ๒๐ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผล                
การด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. คัดเลือกผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการซึ่งเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง ตามข้อ ๒๒ (๔)  แห่งข้อบังคับ         
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖  

   
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา  
๑.๑ คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และประธานสภาพนักงาน       

ซึ่งเลือกกันเอง จ านวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ ์ เซี่ยงฉิน  
๑.๒ ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่เลือกกันเอง จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ คือ รองศาสตราจารย์

รัตนา  อัตตปัญโญ 
๒. คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ โดยคัดเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และประธานสภาพนักงาน ซึ่งเลือกกันเอง 
จ านวน ๑ คน คือ นายพิเชษฐ  ถูกจิตร   

๓. คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง โดยคัดเลือกผู้แทน
หัวหน้าส่วนงานวิชาการซึ่งเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน คือ   
๓.๑ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์ 
๓.๒ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม 
๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓... 
 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก        
รอบสาม มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้ด าเนินการประเมิน เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยา         
ได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หรือทักท้วงในข้อความที่ไม่ถูกต้อง ก่อนจะมีการด าเนินการโดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. นั้น  

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จึงขอเสนอ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรือทักท้วงในข้อความที่ไม่ถูกต้องใน 

(ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยพะเยา และให้ยืนยันรายงาน
ผลการประเมิน โดยส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันอังคารที่ 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมข้อมูลดังกล่าว และจัดส่งไปยัง 
สมศ. ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔  เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุมแทน 
สรุปเรื่อง 
   ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) แนวปฏิบัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุมแทน เพ่ือให้การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) แนวปฏิบัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุมแทน รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) แนวปฏิบัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุมแทน ต่อไป 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุมแทน  
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขชื่อ (ร่าง) แนวปฏิบัติดังกล่าว  

จาก (ร่าง) แนวปฏิบัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุมแทน 
เป็น (ร่าง) แนวปฏิบัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าประชุมแทน 

๓. เมื่อปรับแก้ไขแล้ว มอบกองคลังน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๕... 
 

 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่            
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘... 

 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 
 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ประกาศสภาเภสัชกรรม 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรม        
ให้การรับรองฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  สภาเภสัชกรรม ขอน าส่งประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๔๑/๒๕๕๖ เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต         
ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรม ให้การรับรอง

เพื่อประโยชน์ ในการสมัครเป็นสมาชิก ของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  สภาเภสัชกรรม ขอน าส่งประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๔๖/๒๕๕๖ เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต        
ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก ของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗           
เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสถาบันที่มีคุณสมบัติและเกณฑ์การรับรอง                
ตามที่คุรุสภาก าหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 
 
 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔  เรื่อง ผลการแข่งขันประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ (Idea to Product : I2P)          
ในระดับภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งผลการแข่งขันประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์ 
และแผนธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ (Idea to Product : I2P) ในระดับภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยนิสิต              
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือในการแข่งขันระดับประเทศ      
ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ได้แก่ทีมนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อแนวคิดผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟัง
จังหวะการเต้นของหัวใจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Stethoscope Electronics) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง สรุปผลการประเมินการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก) ครั้งที ่๔/๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุปผลการประเมินการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง โครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๓” 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการจัดกิจกรรมโครงการ “นิทรรศการ
โครงงานนิสิต ครั้งที่ ๓” ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือเป็นเวทีให้นิสิตได้มีโอกาสน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ิมพูนทักษะด้านการท าวิจัย อันจะส่งผล   
ให้นิสิตมีความตื่นตัวในการสร้างและพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมของตนต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 
 
 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา  
ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (นิคมธุรกิจ
วิทยาศาสตร์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมและจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” 
สรุปเรื่อง 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมและจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดี
งามสู่ตาโลก” ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพ่ือให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้ก าหนด
นโยบาย ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย น าไปสู่การผันสู่วิถีใหม่
ในฐานไทย เพ่ือก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ จนสามารถน าสิ่งดีงามสู่ตาโลก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 
 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง รายช่ือวารสารงานวิจัยท่ีไม่ได้มาตรฐาน (Beall’s list) 
สรุปเรื่อง 
  ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งรายชื่อวารสารงานวิจัยที่ไม่ได้
มาตรฐาน (Beall’s list) โดยได้เผยแพร่ผ่าน www.reg.up.ac.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่            
๖ มกราคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่อง ขอชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนและข้อเสนอของนิสิตคณะนิติศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนและข้อเสนอของนิสิตคณะนิติศาสตร์  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 
 
 

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


-๒๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           

เรื่ อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร      
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร          

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ            
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๐ (๑๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการประเมิน

คุ ณ ภ า พ ใน ลั ก ษณ ะ เ ที ย บ เ คี ย ง                 
ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเข้ารับการประเมิน IQA ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมข้อมูล           

แก่คณะที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง สมศ. ในการปรับเข้าโครงสร้างของคณะ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะไม่มีการประเมินของ สมศ. 

๒. มอบวิทยาเขตเชียงราย และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับเข้าโครงสร้างของคณะ 
๓. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย น าสรุปผลการประเมินของ สมศ. และ สกอ. ไปเป็นข้อมูล              

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
๔. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการประเมินของ สมศ. และ สกอ.          

ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการเตรียมการประเมิน ประจ าปี              
การศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาเขตเชียงราย ในการ         
ปรับเข้าโครงสร้างของคณะ 
 
 

 
 
 
 
 
 ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๓... 

 
 



-๓๐- 
 

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

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการนัดหมาย
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

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

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

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

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

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ 
จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์             
เสนออธิการบดีลงนาม ต่อไป 
 

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๕... 
 

 



-๓๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๕ (๑๖/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   
นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๕๑๐๑ จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๕๑๐๑ จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร               

แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวสุวิมล  ใจวงศ์ รหัสนิสิต ๕๕๐๗๙๗๒๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์ 

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

 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ            
ว่ากล่าวตักตือน นางมธุรดา  เจริญทวีทรัพย์ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๑ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

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

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              

เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

กองบริการการศกึษา ได้ด าเนินการน าค าสัง่มหาวิทยาลยัพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๒ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิ ลปกรรมศาสตร์  หลั กสู ต ร           
ดุ ริ ยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชา             
ดุริยางคศาสตร์สากล 

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

ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
สากล  โดยมอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              
เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

กองบริการการศกึษา ได้ด าเนินการน าค าสัง่มหาวิทยาลยัพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          
และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๓ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลยัพะเยา... 
 

 



-๓๒- 
 

๔.๒.๓ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิ ลปกรรมศาสตร์  หลั กสู ตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง     
โดยมอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ทีอ่ธิการบดีมอบหมาย              
เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่ อง แต่งตั้ งอาจารย์พิ เศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          
และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๔ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิ ลปกรรมศาสตร์  หลั กสู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  โดยมอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              
เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

กองบริการการศกึษา ได้ด าเนินการน าค าสัง่มหาวิทยาลยัพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๕ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่ งตั้ งอาจารย์ พิ เศษปริญญาตรี           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ  (ร่ าง) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง แต่งตั้ งอาจารย์พิ เศษปริญญาตรี                       

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา           
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดี 
ลงนามต่อไป 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              
เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

กองบริการการศกึษา ได้ด าเนินการน าค าสัง่มหาวิทยาลยัพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๖ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลยัพะเยา... 
 

 



-๓๓- 
 

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

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

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดี 
ลงนามต่อไป 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              
เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

กองบริการการศกึษา ได้ด าเนินการน าค าสัง่มหาวิทยาลยัพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๗ ขออนุมัติยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 
๒๒๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

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

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา               
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๒. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมอบกองบริการ
การศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
๓. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย              

เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองบริการการศกึษา ได้ด าเนินการน าค าสัง่มหาวิทยาลยัพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

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

มติ  ที ่ประชุมได ้พิจารณาแล้วมีมต ิอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                 
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร        
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

๔.๓.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                 
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร            
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

๔.๓.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา... 
 

 



-๓๔- 
 

๔.๓.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การให้ ทุ นการศึ กษาแก่ ผู้ น านิ สิ ต            
ที่ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ ได้ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา   
ของผู้น านิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
แกผู่้น านิสิตที่ไมส่ามารถใช้สิทธิ์ไดต้ามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนยีม
การศึกษาของผู้น านิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว และ       
อยู่ระหว่างด าเนินการน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้น านิสิตที่ไม่สามารถใช้สิทธ์ิได้ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาของผู้น านิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนออธิการบดีลงนาม 

๔.๓.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือก
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว และ          
อยู่ระหว่างด าเนินการน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์ เก่าดี เด่น
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนออธิการบดีลงนาม 
 

๔.๕ ขอเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 
 

กองแผนงานรับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ           
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ ขออนุมัติการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน          
๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี  ด ร . จอมจั นทร์   นที วัฒนา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๕๕๔๓๑๔ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๓. อนุมัติให้ ดร.จอมจันทร์  นทีวัฒนา อาจารย์อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

(อนามัยสิ่งแวดล้อม) ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๕๕๔๓๑๔ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา
มัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นกรณีพิเศษ 

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

 

คณะแพทยศาสตร์  จัดท าหนั งสือ ว่ากล่ าวตักเตือน         
ดร.จอมจันทร์  นทีวัฒนา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘ แผนปฏิบัตกิาร... 
 

 



-๓๕- 
 

๔.๘ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการน าผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๑ ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตมิอบกองแผนงานรวบรวมและสรปุข้อมูลการขออนุมัตเิลือ่นแผน 
การเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองแผนงาน ในการรวบรวมและสรุปข้อมูล
การขออนุมัติเลื่อนแผน การเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาในการประชุมต่อไป 

๔.๑๔ ข อ อ นุ มั ติ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
งบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

มติ  ที ่ประช ุมได ้พ ิจารณาแล้วม ีมต ิอนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้               
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๑๙ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุน 
รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

คณะแพทยศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว  

๖.๑.๑ ขอความเห็นชอบการยืมเงินทดรองจ่าย       
ของส่วนงานส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการยืมเงินทดรองจ่ายส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (อธิการบดี                 

รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี) ในวงเงินทดรองจ่ายไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท         
(ห้าแสนบาทถ้วน)  

๒. เห็นชอบการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน ภายในวงเงินทดรองจ่าย               
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้ง           
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๖- 
 

๖.๑.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวศรีสุดา  เจริญดี อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๒๓๓๒๑ เทคนิคหัตถการ ๑ 

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

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

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

คณะแพทยศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ ว่ ากล่ าวตั กตื อน          
นางสาวศรีสุดา  เจริญดี เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

                     ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๓๗- 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอน         
ในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
แก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอน 
ในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว หน้าที่ ๑ ข้อ ๖  
จาก กรณีรายวิชาที่เปิดสอนมีนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีเรียนร่วมกับนิสิตหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ให้เบิกจ่ายโดยใช้
อัตราข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ ข้อใดข้อหนึ่งที่มีจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียนมากกว่าและเป็นรายวิชา
ตามแผนการศึกษาของนิสิต 

เป็น กรณีรายวิชาที่เปิดสอนมีนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีเรียนร่วมกับนิสิตหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ให้ผู้สอน
เลือกการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยใช้อัตราข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ ข้อใดข้อหนึ่ง 

๓. เมื่อปรับแก้ไขแล้ว มอบกองบริการการศึกษาประสานน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒  เรื่อง  (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท าปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเพ่ือไม่ให้นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเรียน นั้น บัดนี้กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๑. จัดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
โดยก าหนดเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ (แนบ ๑) 

๒. ปรับปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากเดิม ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เป็น ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 

๓. ส าหรับนิสิต... 
 
 



-๓๘- 
 

๓. ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส ๕๖ และน้อยกว่า 
๓.๑ เปิดภาคการศึกษาก่อนก าหนด โดยก าหนดเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ 

๑๒ พฤษภาคม – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนครบตามความข้อ ๑๐.๖ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓.๒ ปรับภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ โดยให้เปิดภาคการศึกษา
ก่อนก าหนด ๑ ภาคการศึกษา (แนบ ๒) 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ  
ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๑๑๙๓๓๑ (๑) สถิติวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี          
ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๑๑๙๓๓๑ (๑) สถิติวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ ของนางสาววิชชุดา  ขันทะเสน รหัสนิสิต ๕๔๐๒๔๒๗๔ จากเดิ ม  C 
แก้ไขเป็น B+ 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๑๙๓๓๑ (๑) สถิติวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ 
แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาววิชชุดา  ขันทะเสน รหัสนิสิต ๕๔๐๒๔๒๗๔ จากเดิม C แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 
 
 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้บรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

   เนื่องจากตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาในหลักสูตร 
จ านวน ๔ กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการรัฐกิจ กลุ่มวิชาการจัดการสื่อสาร กลุ่มวิชาการจัดการ
สถาบันการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร 

 จากเดิม หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
  : Doctor of Philosophy Program in Business Administration  
   Ph.D. (Business Administration) 
 

เป็น หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
   ปร.ด. (การจัดการ) 
  : Doctor of Philosophy Program in Management 
   Ph.D. (Management) 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร  
จากเดิม  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

     ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
    : Doctor of Philosophy Program in Business Administration  
     Ph.D. (Business Administration) 

 เป็น หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
     ปร.ด. (การจัดการ) 
    : Doctor of Philosophy Program in Management 
     Ph.D. (Management) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 

 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ  
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ก าหนดการจัดงาน Meeting of the Mind ปีที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค ์
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้ 
๑) รอบเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ประกอบด้วย กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๒) รอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ประกอบด้วย กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

และหน่วยงานภายใต้ก ากับส านักงานอธิการบดี 
๖.๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง 

เครื่องยนต์ดีเซล จ านวน ๑๕ คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการด าเนินงาน
ประมาณ ๓ เดือน จึงจะแล้วเสร็จ 

๖.๒.๑.๓ ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๗ โดยการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา          
ได้ออกก าลังกายและรักษาสุขภาพ และสนับสนุนให้บุคลากรได้ท างานร่วมกันเป็นทีม มีความสามัคคี
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานร่วมกันต่อไป 

๖.๒.๑.๔ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือ “๓ ปี แห่งการพัฒนา ปัญญาเพ่ือชุมชน” 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการส่งไปยังคณะ/วิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคคลที่เข้ามา
เยี่ยมคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 

๖.๒.๑.๕ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าเนคไทลายสีม่วง เพ่ือให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจ 
สามารถสั่งซื้อได้ทีร่้านขายของที่ระลึก ในราคา ดังนี้ 
๑) ขนาด ๓  นิ้ว ราคา ๔๕๐ บาท  
๒) ขนาด ๓.๕ นิ้ว ราคา ๕๐๐ บาท   

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ที่มีมติมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยานั้น มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ส าเนาเอกสารประกอบการประชุมส่งไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดท าวาระการประชุม
และสรุปเรื่องก่อน และหลังจากนั้นให้รีบด าเนินการจัดท าหนังสือส่งสรุปมติที่ประชุมไปยังสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  

 

๖.๒.๓ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : SALC โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  

อาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ
กองกิจการนิสิต ในการร่วมกันจัดนิทรรศการหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปตลอดปี เพ่ือเป็นการสนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการตลาดนัดหนังสือ เพ่ือน าเสนอและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
ทันสมัยและเพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิต 
อาจารย์ และบุคลากรในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 

 



-๔๑- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)                  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ                ผูช้่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
 
 
         ............................................................   
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                  


