
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗) 

วันจันทร์ที ่๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๖. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ ์ คุณานุสรณ์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.กัลยา  จ าปาทอง) แทน 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
 ๑๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๑๘. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(นายวรปรัชญ์  ศรีดวงค า) แทน 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดี กรรมการ 

(นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๔. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศม ี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นายไพโรจน์ เทพวัลย์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

๑๐. นายพลรบ  สวัสดี... 
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๑๐. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๒. ดร.พงษกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย 
๑๓. นายวิทวัส  สาคะศุภฤกษ์ หัวหน้างานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๕. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กุล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จ านวน ๕ ท่าน คือ นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร (รองอธิการบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร 
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ) นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์ (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ) 
และรองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์)  

๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนรวม รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค
ภายในอาคาร เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน              
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจะเริ่มด าเนินการปรับปรุงอาคารดังกล่าว ประมาณช่วงกลางเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 
และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗     

๓. มอบผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
UP–Meeting ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น  

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา จะเสนอขอปรับอัตราเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 
จาก ๑๕,๐๐๐ บาท ปรับเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าจะปรับอัตราเงินเดือนในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  

๕. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ขอให้คณะ/วิทยาลัย 
พิจารณารับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออย่างน้อยระดับปริญญาโท เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 
 



-๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๗๐ (๔/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๐ (๔/๒๕๕๗)  
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๐ (๔/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง ผลงานการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) และอักษรย่อ ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๙ (๓/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และอักษรย่อ 
ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง จึงขอเสนอผลงานการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) และอักษรย่อ ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง            
ที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๓ ชิ้นงาน จากจ านวน ๙ ชิ้นงาน โดยได้ท าการลงมติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และบุคลากร ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้ผู้ชนะเลิศ       
รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ผลงานการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) และอักษรย่อ ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ที่ผ่านการคัดเลือกจ านวน ๓ ชิ้นงาน  ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติผลงานการประกวดสัญลักษณ์  (Logo) และอักษรย่อ                     
ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง และมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่จะด าเนินการจัดประกวดตราสัญลักษณ์และอักษรย่อดังกล่าว 
ให้น าเสนอผลงานการออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธรูปนาคปรกจ าลอง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธาน
ในพิธีพุทธาภิ เษกวัตถุมงคล พระพุทธรูปนาคปรกจ าลอง ประดับอักษร พระนามาภิไธย  “สธ.” ที่ผ้าทิพย์                  
ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 
๖๐ พรรษา และพระราชทานพระราชานุญาตให้น าหลวงพ่อทวดเข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปนาคปรกจ าลอง นั้น 

   เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลดังกล่าว เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ 
และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก 
พระพุทธรูปนาคปรกจ าลอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 
ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ดังนี้  
  ๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน  
  ๒. ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ พร้อมบุคลากรในสังกัด จ านวนละ ๑๐ ท่าน  
  ๓. บุคลากรทุกคณะ/วิทยาลัย จ านวนละ ๑๐ ท่าน  
  ๔. นิสิตวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร จ านวน ๕๐ ท่าน  
    ทั้งนี ้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธรูปนาคปรกจ าลองดังกล่าว  
ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลดังกล่าว โดยขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์        
เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปนาคปรกจ าลอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบก าหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน               

ไปทรงพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระรูปนาคปรกพระนามาภิไธย สธ. พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 
พระพุทธรูปนาคปรกจ าลอง สธ. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
และหลวงพ่อทวด ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร          
ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

๒. มอบหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ในพิธีดังกล่าว ในวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้  
๒.๑ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน  
๒.๒ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ พร้อมบุคลากรในสังกัด จ านวนละ ๑๐ ท่าน  
๒.๓ บุคลากรทุกคณะ/วิทยาลัย จ านวนละ ๑๐ ท่าน  
๒.๔ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร จ านวน ๕๐ ท่าน 
๒.๕ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เบิกจากต้นสังกัด และส าหรับการแต่งกายให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา           

แต่งกายชุดปกติขาว นิสิตแต่งกายชุดสุภาพ 
 ๓. มอบกองการเจ้าหนา้ที่... 

 
 



-๖- 
 

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ คัน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ ามันเชื้อเพลิง และเจ้าหน้าที่ขับรถบัสปรับอากาศ ให้เบิกจากต้นสังกัด 

๔. มอบกองกลาง จัดเตรียมพวงมาลัยข้อพระกร จ านวน ๕ พวง เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายในงานพิธีดังกล่าวต่อไป 
๕. ผู้ร่วมบริจาคเงินในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับพระพุทธรูปนาคปรก

พระนามาภิไธย สธ. และเหรียญทองค า น้ าหนัก ๑ บาท โดยก าหนดจ านวนผู้ร่วมบริจาคดังกล่าว 
จ านวน ๑๐๐ ท่าน เพ่ือเข้ารับพระราชทานวัตถุมงคลดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  แผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ฉบับปรับปรุงครั้งที ่๓ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา   (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           
ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 
ฉบับปรับปรุงครั้งที ่๓ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา               

(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง แผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น 

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต่อไป  
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 

(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) นั้น 

   คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเสนอแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)           
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  เรื่อง การขยายระยะเวลารับทุนและการเบิกจ่ายเงินทุน กรณี นายณัฐกรณ์  ใบแสง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้ นายณัฐกรณ์  ใบแสง พนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Phaemaceutical Technology ณ Free University 
of Berlin ประเทศเยอรมนี ด้วยทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภท ข (ทุนเหมาจ่าย ๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี) 
มีก าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
ด้วยทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ มีก าหนด ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จ านวนเงินทุนเหมาจ่าย 
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ครั้งที่ ๒ มีก าหนด ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จ านวนเงินทุนเหมาจ่าย 
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  โดยได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น 
 
 กองการเจ้าหน้าที่... 

 
 



-๘- 
 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอพิจารณาการขยายระยะเวลารับทุนและการเบิกจ่ายเงินทุน กรณี นายณัฐกรณ์  ใบแสง ดังนี้ 
๑. พิจารณาเห็นสมควรเรียกเงินทุนคืนมหาวิทยาลัยหลังจากวันกลับเข้าปฏิบัติงานหรือไม่ 
๒. หากเห็นสมควร โปรดมอบกองการเจ้าหน้าที่เรียกเงินทุนจาก นายณัฐกรณ์  ใบแสง คืนมหาวิทยาลัย 

ในช่วงระยะเวลา ๔ เดือน ๑๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
จ านวน ๓๐๘,๘๘๙ บาท (สามแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน และวันรายงานตัวกลับ        
เข้าปฏิบัติงานแล้ว ปรากฏว่า นายณัฐกรณ์  ใบแสง ได้เบิกจ่ายเงินทุนเหมาจ่าย จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ในช่วงระยะเวลา      
รับทุน ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานในวันที่    
๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การขยายระยะเวลารับทุนและการเบิกจ่ายเงินทุน กรณี นายณัฐกรณ์  ใบแสง ดังนี้ 

๑. พิจารณาเห็นสมควรเรียกเงินทุนคืนมหาวิทยาลัยหลังจากวันกลับเข้าปฏิบัติงานหรือไม่ 
๒. หากเห็นสมควร โปรดมอบกองการเจ้าหน้าที่เรียกเงินทุนจาก นายณัฐกรณ์  ใบแสง คืนมหาวิทยาลัย 

ในช่วงระยะเวลา ๔ เดือน ๑๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
จ านวน ๓๐๘,๘๘๙ บาท (สามแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้เรียกเงินทุนจาก นายณัฐกรณ์  ใบแสง คืนมหาวิทยาลัยหลังจากวันกลับเข้าปฏิบัติงาน  
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่เรียกเงินทุนจาก นายณัฐกรณ์  ใบแสง คืนมหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลา 

๔ เดือน ๑๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๓๐๘,๘๘๙ บาท (สามแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.พิชญะ  ค าอ้าย อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๔๑๑๒๑๑ ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน ๑ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.พิชญะ  ค าอ้าย           
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีวเคมี มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๔๑๑๒๑๑ ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน ๑      
ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นายศราวุธ   สินสิทธิพล  รหัสนิสิต  ๕๔๐๖๐๓๓๑  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+  
๒. นายกันต์หฤษฎ์   วงษาวิชัย  รหัสนิสิต  ๕๔๐๖๐๔๒๑  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+ 
๓. นายสิทธิพงศ์   พิณไชย  รหัสนิสิต  ๕๔๐๖๐๖๙๐  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+ 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.พิชญะ  ค าอ้าย อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๙- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.พิชญะ  ค าอ้าย อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๔๑๑๒๑๑ ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน ๑ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.พิชญะ  ค าอ้าย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีวเคมี ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.พิชญะ  ค าอ้าย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๑๒๑๑ ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน ๑ 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายศราวุธ   สินสิทธิพล  รหัสนิสิต  ๕๔๐๖๐๓๓๑  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+  
๑.๒ นายกันต์หฤษฎ์   วงษาวิชัย  รหัสนิสิต  ๕๔๐๖๐๔๒๑  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๓ นายสิทธิพงศ์   พิณไชย  รหัสนิสิต  ๕๔๐๖๐๖๙๐  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.พิชญะ  ค าอ้าย เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขอหารือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ๒๖๓๒๗๑ กลศาสตร์ของไหล              

๔(๓-๓-๘) 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ท าหนังสือขอหารือไปยังวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ตามบันทึกข้อความที่ ๐๕๙๐.๒๙(๔)/๑๐๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
๒๖๓๒๗๑ กลศาสตร์ของไหล ๔(๓-๓-๘) โดยรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ แต่เนื่องจากปัจจุบัน     
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีข้อขัดข้องบางประการ และได้เสนอแนะให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดผู้สอนรายวิชา
ด าเนินการสอนภายในคณะเอง นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอหารือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ๒๖๓๒๗๑ 
กลศาสตร์ของไหล ๔(๓-๓-๘) โดยน าประเด็นดังกล่าวหารือในเรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม ซึ่งควรจะเป็นภาระงานสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ หรือควรจะมอบให้
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วตามแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการ             
โดยคณะเจ้าของรายวิชา ทั้งนี้ โดยอาจเชิญอาจารย์นอกคณะเป็นผู้สอนได้ 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาข้อหารือ 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ๒๖๓๒๗๑ กลศาสตร์ของไหล ๔(๓-๓-๘) โดยน าประเด็นดังกล่าวหารือในเรื่อง           
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ว่าควรจะเป็นภาระงานสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์               
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ หรือควรจะมอบให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าว ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเจ้าของรายวิชา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ๒๖๓๒๗๑ กลศาสตร์ของไหล ๔(๓-๓-๘) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ภาคฤดูร้อน ในรายวิชาฝึกงาน 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงาน ซึ่งเป็นรายวิชาตามแผนการศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖ ดังนี้  

๑. รายวิชา ๓๐๑๓๙๑ ฝึกงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Training in Industrial Engineering) ๖(๖-๐) หน่วยกิต 

๒. รายวิชา ๓๐๒๓๙๑ ฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
(Training in Mechanical Engineering) ๖(๖-๐) หน่วยกิต 

๓. รายวิชา ๓๐๓๓๙๙ ฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Training in Electrical Engineering) ๖(๖-๐) หน่วยกิต 

๔. รายวิชา ๓๐๔๓๙๑ ฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
(Training in Mechanical Engineering) ๖(๖-๐) หน่วยกิต 

   รายวิชาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ไม่มีภาระงานสอน ซึ่งอาจไม่เข้าหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่อาจารย์ผู้สอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่อย่างไรก็ตาม 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องจัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาไปนิเทศนิสิตฝึกงาน 
ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พัก โดยการจัดการเรียนการสอนในสองปีการศึกษาที่ผ่านมา 
การนิเทศนิสิตฝึกงานต้องใช้งบประมาณของทางคณะ ซึ่งได้รับอนุมัติในวงเงินที่จ ากัด ท าให้ไม่สามารถนิเทศนิสิตฝึกงาน
ได้อย่างทั่วถึง 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ภาคฤดูร้อน ในรายวิชาฝึกงาน 
จ านวน ๔ รายวิชา โดยให้มหาวิทยาลัยอนุมัติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว เบิกเงินค่าตอบแทนการสอนได้  
ในวงเงินที่ระบุตามประกาศของมหาวิทยาลัย คือ หน่วยกิตละ ๕๐ บาท ต่อนิสิตหนึ่งคนต่อหนึ่งภาคฤดูร้อน ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอาจระบุเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันการใช้เงินอย่างผิดวัตถุประสงค์ได้  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ภาคฤดูร้อน ในรายวิชาฝึกงาน จ านวน ๔ รายวิชา โดยให้มหาวิทยาลัย
อนุมัติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว เบิกเงินค่าตอบแทนการสอนได้ ในวงเงินที่ระบุ ตามประกาศ                
ของมหาวิทยาลัย คือ หน่วยกิตละ ๕๐ บาท ต่อนิสิตหนึ่งคนต่อหนึ่งภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจระบุเงื่อนไข              
ในการเบิกจ่ายเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันการใช้เงินอย่างผิดวัตถุประสงค์ได้ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ภาคฤดูร้อน ในรายวิชาฝึกงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้ขออนุมัติ เลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร       
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เนื่องจาก
พิจารณาถึงความพร้อมและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวเห็นว่า หากมีการเร่งเปิด               
โดยที่ยังไม่สามารถมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ประกอบกับหลักสูตรฯ ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าหลักสูตรดังกล่าว  

๑. มีนิสิตสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว จ านวน ๑๑ ราย 
๒. หลักสูตรดังกล่าว อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณา 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๗               
เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐... 
 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการให้อักษร I และอักษร P ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้เปิดการเรียนการสอน 

ในรายวิชา ๗๐๔๔๗๓ ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา ๗๐๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ โดยทางสาขาวิชาดังกล่าว มีความประสงค์ 
จะให้อักษร P แก่นิสิต เนื่องจากรายวิชาดังกล่าว ยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ และไม่มีการวัด และประเมินผลใน
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน นั้น  

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอหารือเกี่ยวกับการให้อักษร I และอักษร P 
เนื่องจากหากให้อักษร I แก่นิสิต ในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ตามที่มหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ ในภาคการศึกษาปลาย    
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จะเกิดผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอน และนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ              
การประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้รายวิชาที่สามารถให้อักษร P ได้ คือรายวิชาที่ยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึง                    
ยังมกีารลงทะเบียนรายวิชานั้นต่อในเทอมถัดไป ประกอบกับจากการหารือของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. รายวิชาที่สามารถวัดและประเมินผลด้วยอักษร P ได้แก ่
๑.๑ รายวิชาวิทยานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา 
๑.๒ รายวิชาที่ยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่อง และมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น  ๆในภาคการศึกษาถัดไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้อักษร I 
และอักษร P และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งต่อไป 

อนึ่ง เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการวัดและประเมินผลรายวิชา ๗๐๔๔๗๓ 
ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา ๗๐๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ด้วยอักษร P ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ไปแล้ว            
และเนื่องจากระบบ reg สามารถบันทึกอักษร P ได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรอยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 

กรณีอนุมัติ เห็นควรอนุมัติเฉพาะรายวิชาและเฉพาะภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
ข้อหารือเกี่ยวกับการให้อักษร I และอักษร P ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตกิารให้อักษร I และอักษร P ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เฉพาะรายวิชา ๗๐๔๔๗๓ 
ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา ๗๐๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ด้วยอักษร P ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นัดหารือการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การให้อักษร I และอักษร P เพ่ิมเติม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑... 

 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้น ๑๐ % ของเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด ในโครงการประชุมวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที ่๑ ของคณะแพทยศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติโครงการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ 

“การเสริมสร้างสุขภาพ..เพ่ือสุขภาพที่ดีกว่าในศตวรรษที่ ๒๑ : Health Promotion for Better Health in ๒๑st Century” 
ครบรอบ ๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รหัสโครงการ พท ๕๗๐๓๐๓๗ ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๗     
ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยโครงการดังกล่าวมีเงินรายได้จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น    
ห้าพันบาทถ้วน) นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลัง จึงขออนุมัติยกเว้น ๑๐ % 
ของเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด ในโครงการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ของคณะแพทยศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติยกเว้น ๑๐ % ของเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด ในโครงการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑    
ของคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอธิการบดี พิจารณาการอนุมัติยกเว้น ๑๐ % ของเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด           
ในโครงการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ของคณะแพทยศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่    
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติที่ประชุม 
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  บัดนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติ (ร่าง) หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  เรื่อง การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพิ่มเติม 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตขึ้นทุกปี เพ่ือใช้เป็นประโยชน์
ส าหรับการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สมศ. และ สกอ. ต่อไป นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
(มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ ๒) เพ่ิมเติม คือ สรุปผลการตอบแบบสอบถามระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปผลวิเคราะห์คะแนนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและรายคณะ 
และสรุปผลเปรียบเทียบจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามและคะแนนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ.   
ระหว่างรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ กับรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นวารสารส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือรองรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการว่าจะต้องมีคุณภาพ        
อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และในประกาศดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่เพ่ิมเติมได้ แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบให้วารสารมนุษยศาสตร์                 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ิมเติม             
จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบให้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ิมเติมจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ    
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๑๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารส าหรับการเผยแพร่

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ิมเติมจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕  เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จะด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้กับบุคลากรสายบริการเป็นผู้รับทุนโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ดังกล่าว จ านวน ๔ โครงการ โครงการละ ๖,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ได้รับลงนามในสัญญาโครงการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้        
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๔ โครงการ โครงการละ ๖,๐๐๐ บาท         
รวมทั้งหมด ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ได้รับลงนาม       
ในสัญญาโครงการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
จ านวน ๔ โครงการ โครงการละ ๖,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลา
การด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ได้รับลงนามในสัญญาโครงการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินโครงการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๔ โครงการ 
โครงการละ ๖,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่ได้รับลงนามในสัญญาโครงการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖  เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณการวิจัยโครงการ “พัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ” 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
เพ่ือพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดพะเยา โดยได้ร่วมทุนฝ่ายละ ๑ ล้านบาท ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗            
และจากผลการด าเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ สามารถพัฒนาโครงการวิจัยทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ มีนักวิจัย     
ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า ๕๐ ท่าน และจากการประสานงานอย่างใกล้ชิดในการท างานในระยะที่ผ่านมา จึงท าให้
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัยตอบยุทธศาสตร์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และจังหวัดพะเยา     
อีก ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และโครงการวิจัยตอบยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา อีก ๓ โครงการ รวมเป็น
งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย        
ได้สนับสนุนวิจัยในระดับคณะเพ่ือหนุนเสริมนโยบาย ๑ คณะ ๑ โมเดล ในโครงการ “พัฒนาคณะเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่    
ด้วยวิชาการ” จ านวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยสนับสนุนโครงการวิจัยให้กับ ๕ คณะ
(คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม) โดยในโอกาสดังกล่าว มหาวิทยาลัยพะเยาได้แจ้งความประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณการวิจัย
ให้กับคณะที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยอีก ๗ คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการพัฒนาคณะเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิชาการ สามารถด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติงบประมาณการวิจัยโครงการ 
“พัฒนาคณะเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิชาการ” จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) จากกองทุนเพ่ือการศึกษา 
หมวดอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการ Excellence Center และขออนุมัติให้ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่
แบบสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการงบประมาณและด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพ่ือการวิจัยและการบริการวิชาการจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติงบประมาณการวิจัยโครงการ “พัฒนาคณะเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิชาการ” จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
จากกองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการ Excellence Center และขออนุมัติให้ศูนย์เครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการงบประมาณและด าเนินโครงการดังกล่าว    
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพ่ือการวิจัยและการบริการวิชาการ        
จากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติงบประมาณการวิจัยโครงการ “พัฒนาคณะเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิชาการ” จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(สองล้านบาทถ้วน) จากกองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการ 
Excellence Center  

๒. อนุมัติศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการ
งบประมาณและด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายเงินเพ่ือการวิจัยและการบริการวิชาการ จากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗... 
 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗  เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต 
เพื่อคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักกองทุนตั้งตัวได้ ได้เรียนเชิญสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา 
ร่วมส่งข้อเสนอโครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต เพื่อพัฒนาและคัดกรองนักศึกษา
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ ๒ ของส านักงานกองทุนตั้งตัวได้ ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการดังกล่าว ส่งมายังส านักงานกองทุนตั้งตัวได้
เป็นที่เรียบร้อยและตรงตามข้อก าหนดทุกประการ นั้น 

  ในการนี้ ส านักงานกองทุนตั้งตัวได้ ขอแสดงความยินดี และขอแจ้งให้ทราบว่า  
๑. วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นหน่วย ABI 
๒. หน่วย ABI ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ABI (Authorized 

Business Incubators) สาธิต เพ่ือพัฒนาและคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ ๒ 
๓. ขอให้อธิการบดี หรือผู้อ านวยการ ที่มีอ านาจสูงสุดของสถาบัน โปรดลงนามในเอกสารบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือโครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต เพ่ือพัฒนาและ
คัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ ๒ (MOU) 

๔. เปิดบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “กองทุนตั้งตัวได้ (ชื่อหน่วยจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะ)” เพ่ือรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนตั้งตัวได้ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้ ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗     

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกิจกรรม 
ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต เพ่ือคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต เพ่ือคัดกรองนักศึกษา
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา               
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตบิันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต 
เพ่ือคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  
 

   
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘... 

 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘  เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต            
เพื่อคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงานกองทุนตั้งตัวได้ ได้มีการจัดท าข้อเสนอโครงการ โครงการจัดตั้งหน่วย ABI 
(Authorized Business Incubators) มหาวิทยาลัยพะเยา และได้ด าเนินการยื่นส่งข้อเสนอโครงการและอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาอนุมัติจากกองทุนตั้งตัวได้ ในการนี้ทางส านักงานกองทุนตั้งตัวได้ ได้แจ้งให้ทราบว่า 

๑. วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นหน่วย ABI 

๒. หน่วย ABI แห่งศูนย์พัฒนายานยนต์ ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ABI (Authorized 
Business Incubators) สาธิต เพ่ือพัฒนาและคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ ๒  

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกิจกรรม ABI (Authorized 
Business Incubators) สาธิต เพ่ือคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต เพ่ือคัดกรองนักศึกษา
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา               
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ต่อไป    
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต            

เพ่ือคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมหาวิทยาลัยพะเยา (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอแจ้งการด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับคณะวิชา จ านวน ๓ คณะวิชา       
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. วิทยาลัยการจัดการ 
๒. วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
๓. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ทั้งนี้... 
 
 



-๑๙- 
 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในการคัดเลือก 
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา และ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าสมนาคุณคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง    
ในการจัดท าค าสั่งฯ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลัง ได้จดทะเบียนให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นที่ปรึกษาระดับ B หมายเลข ๓๘๔๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หากที่ปรึกษามีประสบการณ์เพ่ิมเติมในสาขาที่ได้ขอจดทะเบียนไว้หรือสาขาอ่ืน 
โปรดแจ้งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบทุก ๓ เดือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับสถานะของมหาวิทยาลัยพะเยา 
อนึ่ง เนื่องจากผลการจดทะเบียนมีอายุ ๒ ปี นับจากวันที่ระบุในหนังสือดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องด าเนินการต่อทะเบียน
ก่อนวันครบก าหนด ๓๐ วัน เพ่ือรักษาสถานภาพของการเป็นที่ปรึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ                
การประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน “เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ประจ าปี ๒๕๕๖” และ “ผลการด าเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕” 

สรุปเรื่อง 
  ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าส่งเอกสาร  
รายงานผลการปฏิบัติงาน “เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปี ๒๕๕๖” (Diary ๒๐๑๔) 
จ านวน ๒๐ เล่ม และเอกสารเผยแพร่ “ผลการด าเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕” จ านวน ๘ เล่ม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยา น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอชี้แจงข้อมูลในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นการเตรียมการเพ่ือรองรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน       
ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง สรุปผลการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ประจ าหน่วยเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอสรุปผลการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ประจ าหน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑. จ านวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ทั้งหมด ๙,๕๙๙ ราย 
๒. จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ทั้งหมด ๓,๗๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๙ 
๓. จ านวนผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ทั้งหมด ๕,๘๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
สรุปเรื่อง 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นเวลา ๔ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) จากสภาการพยาบาล       
ตามหนังสือสภาการพยาบาลเลขที่ สภ.พ.๐๑/๐๕/๒๙๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา           

ของสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา 
ของสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ ๑๖ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา 
ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ที่เปิดสอนและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙.๑ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๙.๒... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙.๒ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดส านักงานในพื้นที่พิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑  เรื่อง ผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของนิสิตที่เข้ารับการทดสอบ จ านวนทั้งสิ้น ๙๐๕ ราย ในระหว่างวันที่                
๑๗ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยกองบริการการศึกษา ได้บันทึกผลคะแนนในระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้นิสิตตรวจสอบ     
ผลคะแนนผ่านระบบบริการการศึกษา (http://www.reg.up.ac.th/) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 
 
 

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


-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง แผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
(ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย และเข้าสอบผิดสถานที่) 
(UP – DOES ๐๕.๐๕.๑) 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศ           
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย และเข้าสอบผิดสถานที่) (UP – DOES ๐๕.๐๕.๑) 
ในการสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานสรุปจ านวนผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๔,๒๐๗ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔  เรื่อง รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง ส านักงาน ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๑ คุณวุฒ ิ

สรุปเรื่อง 
  ส านักงาน ก.ค.ศ ขอส่งผลการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู        
และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๑ คุณวุฒิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖... 

 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖  เรื่อง ส านักงาน ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ คุณวุฒ ิ

สรุปเรื่อง 
  ส านักงาน ก.ค.ศ ขอส่งผลการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู        
และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ คุณวุฒิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗  เรื่อง ส านักงาน ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒ ิ
สรุปเรื่อง 
  ส านักงาน ก.ค.ศ ขอส่งผลการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู        
และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง  ส านักงาน ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒ ิ
สรุปเรื่อง 
  ส านักงาน ก.ค.ศ มีมติรับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง         
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๑ คุณวุฒิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐... 
 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ เรื่อง ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานสายวิชาการ จ านวน ๓ ราย 

สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ของพนักงานสายวิชาการ จ านวน ๓ ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอเป็นผู้ผ่านการประเมินผล
ทางวิชาการให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 

๑. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ ในสาขาวิชาการประมง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๒. ผศ.ดร.กมลรัตน์  แนมมณี  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๓. ผศ.ดร.ธนกร  ชมพูรัตน์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑  เรื่อง การใช้หลักฐานที่ได้จากการสอบข้อเท็จจริงแทนใบส าคัญคู่จ่ายท่ีสูญหาย 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งการใช้หลักฐานที่ได้จากการสอบข้อเท็จจริงแทนใบส าคัญคู่จ่ายที่สูญหาย กรณีลูกหนี้เงินยืม
ของมหาวิทยาลัยมิได้คืนเงินตามก าหนดระยะเวลาที่ต้องช าระลูกหนี้ เงินยืม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๔) ที่ยังคงค้างช าระ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒  เรื่อง รายงานสรุปเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน             
โดยได้ให้ทางส่วนงานด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม “เงินทดรองจ่าย (ระบุชื่อส่วนงาน) มหาวิทยาลัยพะเยา”
ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓... 

 
 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด 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 และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์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... 
 

 



-๒๗- 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๘ (๒/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๓ (ร่าง) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า
คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่ผ่าน website 
กองบริการการศึกษาต่อไป 
 
 

๔.๔ ขอหารือการด าเนินการตามมติที่ประชุม
สมัยสามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังนี ้
๑. การเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยารวมกับการยื่นส าเร็จ

การศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
๒. ปฏิทินการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา  
๓. มอบรองอธิการบดฝี่ายกิจการนิสติ ศึกษาระเบียบการเก็บเงินค่าสมาชิกดังกล่าว โดยให้สืบค้นตัวอย่าง

จากมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมท้ังเปรียบเทียบข้อมูลก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาต่อไป   

 
 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการศึกษาประกาศและระเบียบ 
การเก็บค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 
จากมหาวิทยาลัยอื่น เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
นัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระเบียบการเก็บเงิน
ค่าสมัครสมาชิกดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

 
 
 

 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๙... 
 

 



-๒๘- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๙ (๓/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๓.๑ การบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษ               
ของวิทยาเขตเชียงราย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษของวิทยาเขตเชียงราย
ให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ให้วิทยาเขตเชียงรายเป็นห้องเรียนของคณะ/วิทยาลัย  
โดยให้ด าเนินการ ดังนี ้
๑. การบริหารงานวิชาการ มอบวิทยาเขตเชียงรายประสานคณะ/วิทยาลยั เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย 

ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการบริหารงานวิชาการต่อไป 
๒. การบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ธุรการ อาคารสถานที่ และงานลักษณะอื่น                     

ที่นอกเหนือจากงานวิชาการ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

กองบริการการศึกษา และวิทยาเขตเชียงราย รับทราบมติ           
ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๓.๒ ขออนุมัติยกเลิกการแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑   หมู่เรียน ๒, ๕, ๙ 
และขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ครั้งที่ ๒ 
กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ หมู่เรียนที่ ๒ 
และ ๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติยกเลิกการแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ หมู่เรียน ๒, ๕ และ ๙ ของนิสิตจ านวน ๒๑๕ ราย  
๒. อนุมัติให้ นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ หมู่เรียนที่ ๒ 

และ ๕ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๒๐ ราย 
๓. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ลงโทษภาคทัณฑ์ นายธิติ   เกตุค า เนื่องจากเป็น             

การกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนดหรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดท าหนังสือลงโทษภาคทัณฑ์ นายธิติ  เกตุค า 
เรียบร้อยแล้ว 

๓.๓ ขอเสนอปรับแก้ ไข (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลเผยแพร่
ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

งานสร้างสรรค์ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ

ดังกล่าว และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ และน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๒๙- 
 

๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ส าหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

ส าหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว           

และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนแจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบต่อไป 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๗ และน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 
แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๔.๑.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง    
การให้รางวัลแก่หน่วยงานที่จัดท ารายงาน
การประเมินตนเองดีเด่น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้รางวัลแก่หน่วยงานที่จัดท ารายงาน          

การประเมินตนเองดีเด่น 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา           

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
น าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้รางวัลแก่หน่วยงาน
ที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองดีเด่น เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ขอเชิญเข้าร่วมลงนามและร่วมเสวนา
ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ             
การด าเนินโครงการต้นแบบส าหรับ
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
(T-VER) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการเข้าร่วมลงนามและรว่มเสวนาในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินโครงการ

ต้นแบบส าหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) 
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงนามและร่วมเสวนาในพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าว

ต่อไป 
 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเข้าร่วมลงนาม
และร่วมเสวนาในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินโครงการ
ต้นแบบส าหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๐- 
 

๔.๔ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ๒๕๕๗   
ที่ไม่สามารถเบิกตามระเบียบมหาวิทยาลัยได้ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ            
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ๒๕๕๗ ที่ไม่สามารถเบิกตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยได้ ตามอัตราของโรงแรมศศิดารา รีสอร์ท จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นกรณีพิเศษ ดังนี ้
๑. ค่าอาหารมื้อกลางวันและเครื่องดื่ม  ในอัตราคนละ  ๒๕๐ บาท 
๒. ค่าอาหารมื้อเย็นและเครื่องดื่ม (ขันโตก) ในอัตราคนละ  ๒๕๐ บาท 
๓. ค่าอาหารว่าง  ในอัตราคนละ    ๕๐ บาท 

 
 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษาแก่บุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ ข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการ           
ร่างกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปรับปรุง
การด าเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการร่างกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปรับปรุง

การด าเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร           
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒. มอบคณบดีคณะ/วิทยาลัย จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ก่อนการประเมิน และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
และสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นตัวตั้งการประเมินในการจัดท า SAR 

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย น าข้อเสนอแนะจากการประเมิน IQA , EQA และการประเมินผู้บริหาร             
มาใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 

๔. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหาร เพื่อปรับแก้ไขและสรุปเข้าคณะกรรมการร่างกรอบแนวคิดพิจารณาต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการประสานมติที่ประชุมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗ ขออนุมัติ ใช้สัญลักษณ์  (Logo) และ
อักษรย่อศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง จัดประกวดการออกแบบ           
ตราสัญลักษณ์  (Logo) และอักษรย่อ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง และให้น าเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ได้ด าเนินการจัดประกวดการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ (Logo) และอักษรย่อศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗) 
ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
 
 

๔.๘ (ร่าง) รายงานผล... 
 

 



-๓๑- 
 

๔.๘ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม ฉบับแกไ้ขปรับปรุง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ฉบับแก้ไขปรับปรุง  
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าหนังสือแจ้งที่ประชุม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
จัดท าหนังสือแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ก า ร ส อ บ ส ว น ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  ก ร ณี          
นายกฤตภาค  บู รณวิทย์  กรรมการ       
คุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นายกฤตภาค  บูรณวิทย์ กรรมการคุมสอบร่วม 

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๘๓๓๓๓๒ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก          
หมู่เรียนที่ ๓ 

๒. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ว่ากล่าวตักเตือน นายกฤตภาค  บูรณวิทย์ 
ด้วยวาจา เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดท าหนังสือ          
ว่ากล่าวตักเตือน นายกฤตภาค  บูรณวิทย์ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๐ ขออนุมัติคืนสภาพการเป็นนิสิต มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางสาวโยธกา อินธิมา รหัสนิสิต ๕๕๙๑๓๖๖๕ สาขาวิชาพัฒนาสังคม คืนสภาพ

การเป็นนิสิต เป็นกรณีพิเศษ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. ให้นิสิตช าระค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และช าระค่าปรับ                  
การลงทะเบียนหลังก าหนด โดยใช้อัตราเหมาจ่าย โดยอนุโลม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท           
รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท และภาคการศึกษาปลาย          
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐ บาท 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๙ (๓/๒๕๕๗) 
ให้คณะศิลปศาสตร์ทราบ เรียบร้อยแล้ว  

๔.๑๑ ขออนุ มั ติ ใ ห้ วิ ท ย า เขต เ ชี ย ง ร าย               
เป็นห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้วิทยาเขตเชียงรายเป็นห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 

วิทยาลัยการศึกษา รับทราบมติ และได้ด าเนินการประสาน   
แจ้งมติที่ประชุมให้วิทยาเขตเชียงรายทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๒- 
 

๔.๑๒ ขออนุมัติการเผยแพร่มติที่ประชุม
คณะกรรมการ ชุ ดต่ า งๆ  ภาย ใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
๑. การจัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการ

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยา           
ให้ฝ่ายเลขานุการของแต่ละชุดด าเนินการสรุปมติที่ประชุมหลังการประชุมแล้วเสร็จ 
รวมทั้งเวียนแจ้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการรับรองหรือแก้ไข รายงานการประชุม 
ภายใน ๗ วัน ก่อนน าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

๒. การจัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา        
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ฝ่ายเลขานุการของแต่ละชุด
ด าเนินการสรุปมติการประชุมหลังการประชุมแล้วเสร็จ รวมทั้งเวียนแจ้งรายงานการประชุม
ให้คณะกรรมการรับรองหรือแก้ไข รายงานการประชุมภายใน ๑ เดือน ก่อนน าเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

๓. การจัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องผ่านการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาก่อนน าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๓ ขอ อ นุ มั ติ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
งบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่ม) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินโครงการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่ม) จ านวน ๒ โครงการ  โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน 
(โครงการวิจัย) คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท         
(สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๔ (ร่าง) แบบประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ส่ง (ร่าง) แบบประเมิน

ดังกล่าว ให้คณะกรรมการร่างกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
พิจารณาต่อไป 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ส่งแบบประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ให้คณะกรรมการรา่งกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้ว  

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๓๓- 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เ รื่ อ ง  ก า ห น ด ป ฏิ ทิ น ก า ร ศึ ก ษ า                           
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) 
เผยแพร่ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปเรื่อง 
  ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยมีองค์ประกอบ อ านาจ หน้าที่ และวาระการด ารงต าแหน่ง นั้น 

  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาแล้วว่าเพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรด าเนินการดังนี้  

๑. นัดหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) และ ๗(๔) ประชุมเพ่ือให้คัดเลือกกันเองให้ได้กลุ่มสาขาวิชาละ 
๑ คน จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการตามข้อ ๘.๑.๔ 

๒. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๒ คน        
เป็นกรรมการ ตามข้อ ๘.๑.๓  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์        
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้  

๑. หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) และ ๗(๔) ประชุมเพ่ือให้คัดเลือกกันเองให้ได้กลุ่มสาขาวิชาละ    
๑ คน จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการตามข้อ ๘.๑.๔ 

๒. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๒ คน        
เป็นกรรมการ ตามข้อ ๘.๑.๓ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ ให้มีกรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
หรือผู้อ านวยการวิทยาลัย ซึ่งคัดเลือกกันเอง กลุ่มสาขาวิชาละ ๑ คน จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ คือ    

๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา 
๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 
 
 



-๓๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒  เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนแล้ว นั้น  

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง        
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีป่ระกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓   เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่       
๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ และให้จัดท าเป็น           
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ต่อไป 
 

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

ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่       
๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว 
และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี      
ภาคปกติ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา           
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ 

ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test)  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่    
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบให้คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์       
คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นัดหารือ และจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ 
อาจารย์พิเศษ ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด 
(Comprehensive Test) ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ออกข้อสอบ
ประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๓๐๓๘๒ กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์           
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๓๐๓๘๒ กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 
ของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี้  

๑. นายชัชวาลย์ ปุนนะวัน  รหัสนิสิต  ๕๔๑๑๐๙๘๘  จากเดิม F แก้ไขเป็น C  
๒. นายนพพร  ปิจด ี รหัสนิสิต  ๕๔๑๑๑๘๔๔  จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์ อาจารย์ประจ า
คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๓๘๒ กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 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 นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๓๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๓๘๒ กฎหมายอาญา

ส าหรับนักรัฐศาสตร์ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายชัชวาลย์ ปุนนะวัน รหัสนิสิต  ๕๔๑๑๐๙๘๘  จากเดิม  F  แก้ไขเป็น  C 
๑.๒ นายนพพร ปิจด ี รหัสนิสิต  ๕๔๑๑๑๘๔๔  จากเดิม  F  แก้ไขเป็น  D+ 

๒. มอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเกียรติศักดิ์   ตันติจริยาพันธ์ เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ณภัทร  ศรีรักษา อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๐๐๕๑๗๑ ชีวิตและสุขภาพ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.ณภัทร  ศรีรักษา 
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๕๑๗๑ ชีวิตและสุขภาพ  
ของนิสิต จ านวน ๑๓๖ ราย นั้น  

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ณภัทร  ศรีรักษา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๕๑๗๑ ชีวิตและสุขภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ณภัทร  ศรีรักษา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๕๑๗๑ ชีวิตและสุขภาพ 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 ดร.ณภัทร  ศรีรักษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๑ ชีวิตและสุขภาพ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ณภัทร  ศรีรักษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๑ ชีวิตและสุขภาพ แก้ไขผลการศึกษา
ของนิสิต จ านวน ๑๓๖ ราย 

๒. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ณภัทร  ศรีรักษา เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 
 
 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕   เรื่อง ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายวิภพ  แพงวังทอง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๒๔๑๑๑ การส ารวจเบื้องต้น 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
นายวิภพ  แพงวังทอง อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด          
ในรายวิชา ๒๒๔๑๑๑ การส ารวจเบื้องต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายวิภพ  แพงวังทอง 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๔๑๑๑ การส ารวจเบื้องต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายวิภพ  แพงวังทอง       

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๔๑๑๑ การส ารวจเบื้องต้น ภาคการศึกษาปลาย 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 นายวิภพ  แพงวังทอง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๔๑๑๑ การส ารวจเบื้องต้น ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายวิภพ  แพงวังทอง อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ในรายวิชา ๒๒๔๑๑๑ การส ารวจเบื้องต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
๒. มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายวิภพ  แพงวังทอง 

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

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๗๐๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด           
ในรายวิชา ๒๗๐๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  จึ งขออนุมัติการส่ งผลการศึกษาล่าช้า  กรณี                 
ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๗๐๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๔๐- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข      

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๗๐๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคการศึกษาที่ ๒ 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 ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๗๐๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๗๐๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคการศึกษาที่ ๒             
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๒. มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข 
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม               
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม             
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
อนุมัต ิ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗    
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๔๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ได้มีมติ
อนุมัติผลการพิจารณาผลงานวิชาการของพนักงานสายวิชาการ จ านวน ๓ ราย ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ เป็นผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์  แนมมณี (คณะวิทยาศาสตร์) 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร  ชมภูรัตน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

๖.๒.๑.๒ งดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๒ (๖/๒๕๕๗) ในวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
และครั้งที่ ๗๓ (๗/๒๕๕๗) ในวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
กรณีมีเรื่องเร่งด่วน มอบกองกลางด าเนินการจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมเวียนต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
 
 

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

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

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


