
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖๘ (๒/๒๕๕๗) 

วันจันทร์ที ่๒๐ 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. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน 
 
 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 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
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. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี  
๗. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 

๑๐. นายช านาญ  แสงแกว้... 
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๑๐. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๒. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๔. นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม  หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๖. นายพิษณุกร  จิตจ านง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นายธุวานันท์  บวรวิทย์โชติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ก าหนดการลงพ้ืนทีส่ ารวจการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ของอธิการบดีและคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป   
๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงถนนบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเตรียมความพร้อม

ส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕  

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าของแต่ละคณะ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
และ ๒๕๕๕ 

๔. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท าโครงการศูนย์สาธิตระบบพลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน
และสิ่งแวดล้อม 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนตัวอย่างหลังใหม่ ซึ่งจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์           
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอาคารเรียน เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖. มอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา เพ่ือยกระดับการศึกษาของประชากร 
ในจังหวัดพะเยา โดยให้ก าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาดังกล่าว ให้ชัดเจน   

 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
ครั้งที่ ๖๗ (๑/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๗ (๑/๒๕๕๗)      
เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๗ (๑/๒๕๕๗)      
เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี   -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานของกองทุนฯ นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา       
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่าย 
ส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิก
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ... นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ... รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายส าหรับบุคลากร          
หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ... ต่อไป  
 

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

ส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ... 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือก
นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่     
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น          
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง 
ปฏิบัติในการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ในการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓... 
 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเงินรางวัล ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษา
ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่    
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา         
เรื่อง ก าหนดอัตราเงินรางวัล ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราเงินรางวัล ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเงินรางวัล 
ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเงินรางวัล ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเงินรางวัล ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่    
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ (ร่าง) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏ      
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 

 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขอหารือการด าเนินการตามมติที่ประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการพัฒนาศิษย์เก่าและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยพะเยารวมกับการยื่นส าเร็จการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอหารือการด าเนินการตามมติที่ประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 
ในประเด็นต่อไปนี้ 

๑. การเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยารวมกับการยื่นส าเร็จการศึกษา 
โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๒. ปฏิทินการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา (ตามตารางปฏิทิน        
การจัดกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้)  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
ข้อหารือการด าเนินการตามมติที่ประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. การเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยารวมกับการยื่นส าเร็จการศึกษา 

โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
๒. ปฏิทินการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา  
๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศึกษาระเบียบการเก็บเงินค่าสมาชิกดังกล่าว โดยให้สืบค้นตัวอย่าง

จากมหาวิทยาลัยอ่ืน พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูล ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาต่อไป    

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง การก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งแนวปฏิบัติการก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน      
ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้  

๑. หากสถาบันอุดมศึกษายังใช้ระบบการเปิด – ปิดภาคการศึกษาเดิม ให้ใช้แนวทางเดิม โดยดูผล  
การด าเนินงานตามรอบปีการศึกษา คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป               
โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีฯ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี  

 
 
 

๒. หากสถาบันอุดมศึกษา... 
 
 



-๘- 
 

๒. หากสถาบันอุดมศึกษามีระบบการเปิด – ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน การประเมินคุณภาพการศึกษา 
จะดูการด าเนินงานตามรอบปีการศึกษาของอาเซียน คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคม
ของปีถัดไป โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีฯ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “American – lrish music 
with Matt and Shannon Heaton” 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “American – lrish 
music with Matt and Shannon Heaton” จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา และสถานทูต
สหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้อสอบจากคณะ/วิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้อสอบจากคณะ/วิทยาลัย 
เมื่อวันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย รับทราบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการพะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการพะเยาวิจัย ๒๕๕๗ ระหว่าง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนานักวิจัยในมหาวิทยาลัยพะเยา และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ 
นักวิจัย บุคลากร ทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ       
ทางด้านการวิจัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ 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 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 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการนัดหมาย
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๑๐- 
 

 
 

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

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

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 
 

 
 
 
 
 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 
๔.๗ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   ดร.

อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๓๗๗๐๓ การจัดการทางการตลาดขั้นสูง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.อนุสรณ ์ คุณานุสรณ ์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 ในการประสาน
แจ้งหนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ 
รับทราบต่อไป 
 

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๖... 
 

 



-๑๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๖ (๑๗/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี      
นายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๕๒๒๒ การถ่ายภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสาร 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๕๒๒๒ การถ่ายภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสาร แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวชนกวรรณ  กัณทะ รหัสนิสิต 
๕๕๐๗๔๔๕๐ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายทศพล  คุ้มสุพรรณ               
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน นายทศพล  คุ้มสุพรรณ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี    
ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๓๒๒๒๑ การรายงานข่าว 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๒๒๒๑ การรายงานข่าว           

แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวจันทราลักษณ์  โกศล รหัสนิสิต ๕๔๐๗๐๖๑๓ จากเดิม 
D+ แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ภัทรา  บุรารักษ์  
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผดิครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ภัทรา  บุรารักษ ์เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๓ ขออนุมัติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี       
ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็น
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็น 

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี ้ 
๑.๑ นางสาวพนิตนาฏ   ไชยสาร รหัสนิสิต ๕๔๐๗๗๖๗๖  จากเดิม  U แก้ไขเป็น S 
๑.๒ นายวิสา   บุญนัดดา รหัสนิสิต ๕๔๐๗๗๖๘๗  จากเดิม  U  แก้ไขเป็น S  
๑.๓ นางสาวอ าพร กันทา รหัสนิสิต ๕๔๐๗๘๓๔๑  จากเดิม  U  แก้ไขเป็น S 
๑.๔ นางสาวชนาพร จันทาพูน รหัสนิสิต  ๕๔๐๗๘๓๕๒  จากเดิม  U  แก้ไขเป็น S 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ 
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผดิครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.ประกอบศิร ิ ภักดีพินิจ เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๑.๔ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๒- 
 

๔.๑.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายบุรินทร์  บัณฑะวงศ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๑๓๑๐๐ ธุรกิจเบื้องต้น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายบุรินทร์  บัณฑะวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา ๒๑๓๑๐๐ ธุรกิจเบื้องต้น                

แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวชิดกมล  ใจน้อย รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๒๒๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายบุรินทร์  บัณฑะวงศ์              

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

๓. อนุมัติให้ยกเลิกการพ้นสภาพการเป็นนิสิตของนางสาวชิดกมล  ใจน้อย รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๒๒๒               
เนื่องจากเดิมนิสิตรายดังกล่าวพ้นสภาพจากผลการเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ถอนรายช่ือนิสิตระดับปริญญาตรีจากทะเบียนนิสิต ประจ าภาคการศึกษาต้น          
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ด้วยผลการเรียน ๑.๗๔ กรณีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้แก้ไขผลการศึกษา 
รายวิชา ๒๑๓๑๐๐ ธุรกิจเบื้องต้น เป็นผลการเรียน C นิสิตรายดังกล่าวจะได้รับผลการเรียน 
๑.๗๗ ซึ่งมีผลให้นิสิตไม่พ้นสภาพการเป็นนิสิตจากผลการเรียน 

๔. อนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนิสิต ของนางสาวชิดกมล  ใจน้อย รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๒๒๒       
โดยให้นิสิตช าระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖           
โดยให้ยกเว้นการช าระค่าคืนสภาพนิสิต และค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า           
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

๑. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน นายบุรินทร์  บัณฑะวงศ ์เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการประสานงานให้ นางสาวชิดกมล  ใจน้อย 
รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๒๒๒ มาช าระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปลาย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖               

 

๔.๑.๕ ขออนุมั ติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี          
นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ แก้ไขผลการศึกษา              

ของนิสิตจ านวน ๒๑๕ ราย 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายธิติ  เกตุค า เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น             

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

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดท าหนังสือ ว่ากล่าวตักตือน นายธิติ  เกตุค า 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗ ขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗    
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานกับส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการก าหนดปฏิทินวันประชุม          

เพื่อไม่ให้จัดการประชุมทับซ้อนกัน ระหว่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๗ กับปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการประสานกับส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการก าหนดปฏิทินวันประชุม เพื่อไม่ให้จัดการประชุมทับซ้อนกัน 
ระหว่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๗ กับปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘.๑ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๓- 
 

๔.๘.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่ อง  ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ทุ น อุ ด ห นุ นก า ร ท า วิ ท ย า นิ พน ธ์           
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๘.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียน
ยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

ยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

จาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียน        
ยอดเยี่ยม แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียน        
ยอดเยี่ยม แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบรกิารการศึกษา ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตร
การเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๔.๙ (ร่าง) ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี... 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี... 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า        
ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี... ขึ้น website 
มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

๔.๑๐ การบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษ ของ
วิทยาเขตเชียงราย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษของวิทยาเขตเชียงรายต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า เรื่อง การบริหารหลกัสตูร
โครงการพิเศษของวิทยาเขตเชียงราย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพิ่มเติม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพิ่มเติม 

จ านวน ๖๘ คน  
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองบริการการศกึษา ได้ด าเนินการน ารายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา
เพื่ออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพิ่มเติม  
เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ การคืนเงิน... 
 

 



-๑๔- 
 

๖.๑.๒ การคื น เ งิ นทุ น ในส่ วนค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ประจ าเดือน กรณี ผศ.คมกฤช  ตาชม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการคืนเงินทุนในส่วนค่าใช้จ่ายประจ าเดือน กรณี          
ผศ.คมกฤช  ตาชม ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑๐๙,๙๖๒ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) และให้หักเงินคืนจาก         
บัญชีเงินเดือนเป็นจ านวน ๓๐% ของเงินเดือนในทุกเดือน โดยไม่รวมค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา      
 

คณะศิลปศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ           
แจ้งการคืนเงินทุนในส่วนค่าใช้จ่ายประจ าเดือนให้กับ         
ผศ.คมกฤช  ตาชม รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓.๑ ขออนุมั ติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๓๐๔๐๓ กฏหมายภาษีอากร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๔๐๓ กฎหมายภาษีอากร 

แก้ไขผลการศึกษาของนางสาววิชญาดา  นัดดากุล รหัสนิสิต ๕๓๒๙๖๙๐๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น A 
๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์  เป็นหนังสือ 

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

 

คณะนิ ติ ศ า สต ร์  จั ดท า หนั ง สื อ  ว่ า กล่ า วตั กตื อน               
นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓.๒ ขออนุมัติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๔ เอกเทศสัญญา ๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๔ เอกเทศสัญญา ๑ 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายอธิวัฒน ์ ทองขาว รหัสนิสิต  ๕๕๐๓๓๔๐๐  จากเดิม  D แก้ไขเป็น F 
๑.๒ นายอภิสิทธิ ์ ขันเงิน รหัสนิสิต ๕๕๐๓๓๔๔๔ จากเดิม  F แก้ไขเป็น C  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์  ลงโทษภาคทัณฑ์ นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ เนื่องจากเป็น            
การกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะนิ ติ ศ า สต ร์  จั ดท า หนั ง สื อ  ว่ า กล่ า วตั กตื อน               
นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่ อ ง  หลั ก เกณฑ์ และแนวปฏิ บั ติ           
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การจัดการเรียน 

การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ          

แนวปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๒.๑ หน้าที่ ๒ ข้อ ๕.๑ ล าดับที่ ๔ 

จาก ๔) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
เป็น  ๔) ผู้ช่วยอธิการบดี                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบรกิารการศึกษา ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ         
แนวปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๒.๒ หน้าที่ ๒... 
 

 



-๑๕- 
 

๒.๒ หน้าที่ ๒ ข้อ ๕.๒ ล าดับที่ ๓ ล าดับที่ ๔ และล าดับที่ ๕ 
จาก ๓) รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม กรรมการ 
 ๔) ดร.สมชาย  จาดศรี กรรมการ 
 ๕) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธดิา  เทพหินลัพ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
เป็น ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 ๔) ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

                     ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง  การจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินผล           
การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้มีการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอแนะประเด็นแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน แผนระดับหน่วยงานย่อยไม่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
ยังไม่ชัดเจน และส่งผลให้มีการพัฒนาได้  

   ในการนี้ เห็นควรให้มีคณะกรรมการร่างกรอบแนวคิดในการจัดท าแผน เพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว คือ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑.๑ อธิการบดี 
๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๑.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑.๕ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๑.๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

๒. คณะกรรมการร่างกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
๒.๒ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
๒.๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๒.๔ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
๒.๕ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) กรรมการ 
๒.๖ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) กรรมการ 
๒.๗ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
๒.๘ ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
๒.๙ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๒.๑๐ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๑ นางสาวรัตนา  จุมปา ผู้ช่วยเลขานุการ 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอให้มีคณะกรรมการร่างกรอบแนวคิด         
ในการจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 

 



-๑๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบคณะกรรมการร่างกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา คือ  
๑.๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑) อธิการบดี 
๒) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๔) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๖) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑.๒ คณะกรรมการร่างกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
๒) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔) คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
๕) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) กรรมการ 
๖) ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) กรรมการ 
๗) ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
๘) ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
๙) ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๑๐) ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) นางสาวรัตนา  จุมปา ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ิมเติมรายชื่อคณะกรรมการร่างกรอบแนวคิด
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยเพ่ิมเติมรายชื่อ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต เป็น กรรมการ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒  เรื่อง  (ร่าง) แผนกลยุทธ์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และ
แผนปฏิบัติการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนกลยุทธ์สหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
และแผนปฏิบัติการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และ        

แผนปฏิบัติการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ  
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ “เกมส์แห่งมิตรภาพและสามัคคี 
เรารักมหาวิทยาลัยพะเยา” ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งกลุ่มสีที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ สี คือ  
๑) สีเขียว ประธานสี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ 
๒) สีแดง  ประธานสี รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์ 
๓) สีชมพู ประธานสี ดร.ปราณี  อยู่ศิริ 
๔) สีฟ้า  ประธานสี นายพลรบ  สวัสดี  

๖.๒.๑.๒ ก าหนดการส าหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗  
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน การแข่งขันกีฬา

ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง 
ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา น าโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ ทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา น าโดย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา และการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ 

เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๒.๓๐ น. Sport Night Fantasy (งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา และพิธีมอบรางวัล) 
๖.๒.๑.๓ ก าหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน โดยคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า 
และนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา และก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลแม่กา 
ในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดคณะเดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญให้กับสื่อมวลชน ภายใต้โครงการ 
“ผู้บริหาร นักประชาสัมพันธ์พบปะสื่อมวลชน” ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗             
โดยได้น าเอาผลิตภัณฑ์จากโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล จัดกระเช้าของขวัญมอบให้สื่อ เพ่ือเป็นการ
แสดงการขอบคุณ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับสื่อมวลชน       
ซ่ึงได้รับความสนใจจากนักข่าวเป็นอย่างดี หากคณะ/วิทยาลัย สนใจสั่งจัดท ากระเช้าดังกล่าว 
สามารถติดต่อได้ที่กองกลาง งานประชาสัมพันธ์       

๖.๒.๑.๕ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย สามารถประสานไปยังกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน UP NEWS LETTER , UP Magazine และจดหมายข่าวภูกามยาวนิวส์    

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งรายละเอียดการด าเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ ๑ ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) อาคารอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน อาคารหอพักผู้ป่วย และอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
๖.๒.๒.๒ กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ ๒ ประกอบด้วย อาคารวิเคราะห์บ าบัดโรค (อาคาร ๑) อาคาร

หอพักผู้ป่วย (WARD) อาคารหอพักอาจารย์เจ้าหน้าที่ และอาคารปฏิบัติการทันตกรรม 
๖.๒.๒.๓ กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ ๓ ประกอบด้วย อาคารวิเคราะห์และบ าบัดโรค อาคารหอพักผู้ป่วย 

หอพักนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ และอาคารปฏิบัติการทันตกรรม 
 
 

๖.๒.๓ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ... 
 

 



-๑๙- 
 

๖.๒.๓ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งก าหนดการสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการปฏิรูป
ประเทศไทยด้าน ICT เพ่ือเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
“Smart Thailand and Smart Province” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๔.๑ ก าหนดจัดงานโอกาสธุรกิจและเครือข่ายภูมิภาคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , สุขภาพและ

การศึกษา  (Business of opportunities and regional networking (NEAC) , Health and 
education) แบ่งเป็น ๒ ภาค ดังนี้ 
๑) ภาคเช้า มีการน าเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการงานพะเยาวิจัย ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ 

๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒) ภาคบ่าย มีการน าเสนอผลงานวิจัย ๓ ผลงาน คือ สารสกัดน้ ามันสมุนไพรจากมะแขว่น        

เห็ดหลินจือ และสมุนไพรลดน้ าหนัก 
๖.๒.๔.๒ ก าหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๒The ๒nd International Conference Business 

Opportunities and Regional Networking in AEC : Health and Education (B ORN-AEC) 
โอกาสทางธุรกิจและเครือข่ายภูมิภาคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : สุขภาพและการศึกษา          
ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา และเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) 

๖.๒.๕ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) แจ้งก าหนดการจัดงานเลี้ยงรับรอง (Welcome night)           
ของคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ 
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ณ ลานหอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดให้มีการแสดง 
การเชื่อมสัมพันธ์ไทย – ลาว ดาวรุ่งลูกทุ่ง ม.พะเยา และร่วมร้องเพลง “ฟ้อนซอ ม.พะเยา” 

๖.๒.๖ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ) แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการ “นักวิจัยพบสื่อมวลชน” ในวันพุธที ่
๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนที่จะเข้าร่วมสัมภาษณ์ผลการด าเนินการวิจัย                 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์มติชน 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  

 
๖.๒.๗ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม ที่ต้องทักท้วงและแก้ไข จ านวน ๓ กลุ่ม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 

 



-๒๐- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น. 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)                  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ                ผูช้่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
 
 
         ............................................................   
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                  


