
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๗๓ (๗/๒๕๕๗) 

วันพุธที ่๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ ์ คุณานุสรณ์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
 ๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

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

(ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี) แทน 
๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

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

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
 
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. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. ดร.พงษกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย 
๙. นายธนพัฒน์  แพ่งเกษร อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๐. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๑. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๑๒. นายช านาญ  แสงแกว้... 
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๑๒. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๓. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๔. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๕. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๖. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๗. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย  หัวหน้างานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๘. นายวิทวัส  สาคะศุภฤกษ์ หัวหน้างานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา 
๑๙. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๒. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) ได้แจ้งที่ประชุมว่า ประธานกรรมการ 
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดี  (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
เป็นประธานการประชุมในระยะแรกไปก่อน หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ท่าน 
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) และรองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง 
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗)  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗)  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา     
ครั้งที่ ๗๒ (๖/๒๕๕๗) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๒ (๖/๒๕๕๗) นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๒ (๖/๒๕๕๗)  
แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  แผนกลยุทธ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง  แผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้คณะศิลปศาสตร์ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)      
ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวในองค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ก าหนดให้คณะจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย        
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์  จึงขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา          
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗        
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินแผนกลยุทธ์  คณะวิทยาศาสตร์     
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย ของมาตรการต่างๆ  ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. โดยมีการปรับปรุงจาก ๑๓ กลยุทธ์ 
๓๙ มาตรการ เป็น ๑๓ กลยุทธ์ ๔๑ มาตรการ โดยเพ่ิมเติมมาตรการในวัตถุประสงค์ที่ ๕ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล จากเดิม ๓ กลยุทธ์ ๑๑ มาตรการ เป็น ๓ กลยุทธ์ ๑๓ มาตรการ  

   คณะคณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการเดินทาง
ไปเสนอผลงานวิชาการด้วยงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ..... 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์            
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณา 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนทุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการด้วยงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ        
และสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่          
ตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) ประกาศฯ แล้ว นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการด้วยงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ   
และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ..... โดยเบิกจากกองทุนเพ่ือการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ            
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการด้วยงบประมาณ
รายได้ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ..... ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ                  
ด้วยงบประมาณรายได้ของคณะ/วิทยาลัย  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงาน

ส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ..... 
สรุปเรื่อง 
   ด้วยหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและ               
การท่องเที่ยว พ.ศ. ..... 

  หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและ              
การท่องเที่ยว พ.ศ. ..... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพ         
การโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ..... ต่อไป  
 
มติ  หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗         
เมื่อวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม 
และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

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

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน 

คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗       
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอน        
เกินภาระงานสอน คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบคณะศิลปศาสตร์น าเสนอ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว           
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอน            
เกินภาระงานสอน คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

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

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

คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา              

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๕ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

ส าหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มส าหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนเพ่ือให้           
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มส าหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มส าหรับร้านค้า    
ภายในมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ส าหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
   ตามทีก่องการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย            
จากเงินงบประมาณรายได ้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมขอถอนวาระการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๑ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอนุโลม 

สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๕/๐๕๒๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
สอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนที่ ) รุ่นที่  ๑            
จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น 

   วิทยาลัยการจัดการ จึงขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใช้ในการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ        
(ต่างประเทศ - เฉพาะพ้ืนที่) รุ่นที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอนุโลม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับ    
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์   
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใช้ในการเบิก
ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพ้ืนที่ ) รุ่นที่  ๑                
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอนุโลม ต่อไป  
 
มติ  วิทยาลัยการจัดการขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายณัฐภูมิ  จันทราช อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๔๑๕๔ ว่ายน้ า 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายณัฐภูมิ  จันทราช           

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๔๑๕๔ ว่ายน้ า 
ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายปราณชัย   บุญนาวา  รหัสนิสิต  ๕๖๐๒๑๕๒๑  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A  
๒. นายธีรภัทร   กุณณา  รหัสนิสิต  ๕๖๐๒๔๗๙๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายณัฐภูมิ  จันทราช อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๑๐- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายณัฐภูมิ   จันทราช          

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๔๑๕๔ ว่ายน้ า 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 นายณัฐภูมิ  จันทราช อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายณัฐภูมิ  จันทราช อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๔๑๕๔ ว่ายน้ า แก้ไขผลการศึกษา           
ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายปราณชัย   บุญนาวา  รหัสนิสิต  ๕๖๐๒๑๕๒๑  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A  
๑.๒ นายธีรภัทร   กุณณา  รหัสนิสิต  ๕๖๐๒๔๗๙๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายณัฐภูมิ  จันทราช เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น             
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี         
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.สมฤทธิ์   อุ่นอ้าย           
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ของนิสิตจ านวน        
๗ ราย ดังนี้ 

๑. นายนิตินัย   ไชโย  รหัสนิสิต  ๕๖๑๐๑๐๙๒  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 
๒. นางสาววารีทิพย์  กาจีนะ  รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๐๗๒๘  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๓. นายกิตติพงษ์  ทะนะ  รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๖๘๘๑  จากเดิม C+  แกไ้ขเป็น B 
๔. นางสาวคนึงนิช  ทาจุมปู  รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๖๘๙๑  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๕. นายธีรวัฒน์  เป็งปานันท ์รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๘๑๓๑  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 
๖. นางสาววรรณิภา  เวทการ  รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๘๑๗๕  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๗. นางสาววรัญญา  บุญอาจ  รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๘๑๗๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๑๑- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สมฤทธิ์   อุ่นอ้าย             

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ 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.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ แก้ไขผลการศึกษา           
ของนิสิตจ านวน ๗ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายนิตินัย   ไชโย  รหัสนิสิต  ๕๖๑๐๑๐๙๒  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 
๑.๒ นางสาววารีทิพย์  กาจีนะ  รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๐๗๒๘  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๓ นายกิตติพงษ์  ทะนะ  รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๖๘๘๑  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๔ นางสาวคนึงนิช  ทาจุมปู  รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๖๘๙๑  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๕ นายธีรวัฒน์  เป็งปานันท ์รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๘๑๓๑  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 
๑.๖ นางสาววรรณิภา  เวทการ  รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๘๑๗๕  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๗ นางสาววรัญญา  บุญอาจ  รหัสนิสิต  ๕๖๐๘๘๑๗๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น             
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ          
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย 
สรุปเรื่อง 

  ตามทีค่ณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย ของนางสาวจิราพร  เอ่ียมสอาด รหัสนิสิต ๕๕๐๗๘๑๘๔ จากเดิม     
C+ แก้ไขเป็น B นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๑๒- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภัทรา  บุ รารักษ์              

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ 
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.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดยี 
แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวจิราพร  เอ่ียมสอาด รหัสนิสิต ๕๕๐๗๘๑๘๔ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศุภโชค  โปษยานนท์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๑๒๗๒๒๒ ภาพยนตร์เบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 

  ตามทีค่ณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
นายศุภโชค  โปษยานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๑๒๗๒๒๒ ภาพยนตร์เบื้องต้น ของนางสาวสุวิมล  ใจวงค์ รหัสนิสิต ๕๕๐๗๙๗๒๕ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศุภโชค  โปษยานนท์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศุภโชค  โปษยานนท์             
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๒๒ ภาพยนตร์เบื้องต้น เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอน
ดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศุภโชค  โปษยานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายศุภโชค  โปษยานนท์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๒๒ ภาพยนตร์เบื้องต้น                  
แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวสุวิมล  ใจวงค์ รหัสนิสิต ๕๕๐๗๙๗๒๕ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายศุภโชค  โปษยานนท์ 
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๓๒๑๐๓ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สรุปเรื่อง 

  ตามทีค่ณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
นายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๒๓๒๑๐๓ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวจริยา   นามจิต  รหัสนิสิต  ๕๒๒๙๐๓๙๓  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+  
๒. นางสาวพัชรพร   เตชะฤทธิ์  รหัสนิสิต  ๕๓๕๙๐๒๔๙  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทศพล  คุ้มสุพรรณ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทศพล  คุ้มสุพรรณ             
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๒๑๐๓ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๒๑๐๓ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร แก้ไขผลการศึกษา 

ของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวจริยา   นามจิต  รหัสนิสิต  ๕๒๒๙๐๓๙๓  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๒ นางสาวพัชรพร เตชะฤทธิ์  รหัสนิสิต  ๕๓๕๙๐๒๔๙  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายทศพล  คุ้มสุพรรณ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที ่๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๖ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกนต์ณัฐ  ปู่เกตุแก้ว อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๒๒๔๓๒ การบัญชีหน่วยงานภาครัฐและกองทุน 
สรุปเรื่อง 

  ตามทีค่ณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
นายกนต์ณัฐ  ปู่เกตุแก้ว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๒๒๔๓๒ 
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐและกองทุน หมู่เรียนที่ ๑ ของนิสิตจ านวน ๕๗ ราย ตั้งแต่ล าดับที่ ๕๕ – ๑๑๑ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกนต์ณัฐ  ปู่เกตุแก้ว 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกนต์ณัฐ  ปู่ เกตุแก้ว             
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๒๔๓๒ การบัญชีหน่วยงานภาครัฐและกองทุน เป็นการกระท าความผิด       
ครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกนต์ณัฐ  ปู่เกตุแก้ว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายกนต์ณัฐ  ปู่เกตุแก้ว อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๒๔๓๒ การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
และกองทุน หมู่เรียนที่ ๑ แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิตจ านวน ๕๗ ราย ตั้งแต่ล าดับที่ ๕๕ – ๑๑๑ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกนต์ณัฐ  ปู่เกตุแก้ว            
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๗... 

 
 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๗ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววิชุดา  พิพิธพิบูลย์สุข อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๙๙๓๑๒ เภสัชเวทส าหรับเภสัชศาสตร์ ๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะเภสัชศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาววิชุดา  พิพิธพิบูลย์สุข 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๙๙๓๑๒ เภสัชเวทส าหรับ
เภสัชศาสตร์ ๑ ของนางสาวกนกวรรณ  สมจิตร์ รหัสนิสิต ๕๕๐๖๐๐๒๗ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+ นั้น 

   กรณีดังกล่าว เนื่องจาก นายณัฐ  นาเอก แจ้งว่าเป็นผู้กรอกคะแนนผิดพลาดในหัวข้อที่ นายณัฐ  นาเอก 
เป็นผู้รับผิดชอบสอน ดังนั้น จึงขอรับผิดชอบข้อผิดพลาดดังกล่าว 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววิชุดา  พิพิธพิบูลย์สุข อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววิชุดา  พิพิธพิบูลย์สุข 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๙๙๓๑๒ เภสัชเวทส าหรับเภสัชศาสตร์ ๑ 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 นางสาววิชุดา  พิพิธพิบูลย์สุข อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาววิชุดา  พิพิธพิบูลย์สุข อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๙๙๓๑๒ เภสัชเวทส าหรับ
เภสัชศาสตร์ ๑ แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวกนกวรรณ  สมจิตร์ รหัสนิสิต ๕๕๐๖๐๐๒๗  
จากเดิม B แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายณัฐ  นาเอก เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๘... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายชิดพงษ์  โพธิรังสิยากร อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายชิดพงษ์  โพธิรังสิยากร 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ของนายชินบุตร  สุภาผล รหัสนิสิต ๕๕๙๑๓๗๑๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายชิดพงษ์  โพธิรังสิยากร อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายชิดพงษ์  โพธิรังสิยากร             
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายชิดพงษ์  โพธิรังสิยากร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายชิดพงษ์  โพธิรังสิยากร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน             
แก้ไขผลการศึกษา ของนายชินบุตร  สุภาผล รหัสนิสิต ๕๕๙๑๓๗๑๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายชิดพงษ์  โพธิรังสิยากร เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น             
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี         
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๙... 
 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเขตไทย  วงศ์วิชัย อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายเขตไทย  วงศ์วิชัย 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา 
ของนิสิต หมู่เรียนที่ ๒๑ จ านวน ๒๑๔ ราย และหมู่เรียนที่ ๒๒ จ านวน ๓๗๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๕๘๕ ราย นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
๑. แก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา ของนิสิต หมู่เรียนที่ ๒๑     

จ านวน ๒๑๔ ราย และหมู่เรียนที่ ๒๒ จ านวน ๓๗๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๕๘๕ ราย  
๒. ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และคืนเงินค่าลงทะเบียน

ให้กับนิสิต ในรายที่ได้รับการอนุมัติแก้ไขผลการเรียน จาก F เป็น D หรือ D+ หรือ C และ           
นิสิตไม่ต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเขตไทย  วงศ์วิชัย             
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

๑. แก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา ของนิสิต หมู่เรียนที่ ๒๑     
จ านวน ๒๑๔ ราย และหมู่เรียนที่ ๒๒ จ านวน ๓๗๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๕๘๕ ราย 

๒. ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และคืนเงินค่าลงทะเบียน
ให้กับนิสิต ในรายที่ได้รับการอนุมัติแก้ไขผลการเรียน จาก F เป็น D หรือ D+ หรือ C และ           
นิสิตไม่ต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายเขตไทย  วงศ์วิชัย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา             

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต หมู่เรียนที่ ๒๑ จ านวน ๒๑๔ ราย และหมู่เรียนที่ ๒๒ จ านวน ๓๗๑ ราย 
รวมทั้งสิ้น ๕๘๕ ราย 

๒. อนุมัติให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และคืนเงินค่าลงทะเบียน
ให้กับนิสิต หมู่เรียนที่ ๒๑ และหมู่เรียนที่ ๒๒ ในรายที่ได้รับการอนุมัติแก้ไขผลการศึกษา จาก F เป็น D 
หรือ D+ หรือ C และนิสิตที่ไม่ต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว 

๓. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเขตไทย  วงศ์วิชัย เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น             
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี         
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑๐ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๐๕๓๐๑ การอ่านเชิงวิชาการ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๐๕๓๐๑ การอ่านเชิงวิชาการ 
ของนางสาววรนุช  เทียนค า รหัสนิสิต ๕๔๑๑๕๘๔๘ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์             
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๐๕๓๐๑ การอ่านเชิงวิชาการ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๐๕๓๐๑ การอ่านเชิงวิชาการ  
แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาววรนุช  เทียนค า รหัสนิสิต ๕๔๑๑๕๘๔๘ จากเดิม F แก้ไขเป็น D  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น             
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ                 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็นการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้า                 
กว่าก าหนด ในรายวิชา ๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็นการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาต้น                   
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะวิทยาการจั ดการและสารสนเทศศาสตร์  จึ งขออนุมั ติ การส่ งผลการศึ กษาล่ าช้ า กรณี                         
ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็นการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็นการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาต้น         
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

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

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒... 
 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๒ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาววาสินี  นันทขว้าง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๒๐๗ เอกเทศสัญญา ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาววาสินี  นันทขว้าง 
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๗ เอกเทศสัญญา ๒ 
กลุ่มเรียนที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาววาสินี  นันทขว้าง อาจารย์ประจ า  
คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาววาสินี  นันทขว้าง อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๗ เอกเทศสัญญา ๒ กลุ่มเรียนที่ ๒ 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 นางสาววาสินี  นันทขว้าง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาววาสินี  นันทขว้าง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  ส่งผลการศึกษาล่าช้า          
ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๗ เอกเทศสัญญา ๒ กลุ่มเรียนที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววาสินี  นันทขว้าง เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น            
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี             
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายปรมินทร์  คณิสราพรพงศ์  

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๘๒๒๑ หลักการตลาด 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
นายปรมินทร์  คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด               
ในรายวิชา ๑๒๘๒๒๑ หลักการตลาด ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณ ี                   
นายปรมินทร์  คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๒๑- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายปรมินทร์  คณิสราพรพงศ์ 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๘๒๒๑ หลักการตลาด ประจ าภาคการศึกษาปลาย 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 นายปรมินทร์  คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายปรมินทร์  คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการตลาด ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๑๒๘๒๒๑ หลักการตลาด ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุจิตรา  วสุวัต อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๑๓๔๙๒ สหกิจศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
ดร.สุจิตรา  วสุวัต อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด                   
ในรายวิชา ๒๑๓๔๙๒ สหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุจิตรา  วสุวัต 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุจิตรา  วสุวัต            
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๑๓๔๙๒ สหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุจิตรา  วสุวัต อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.สุจิตรา  วสุวัต อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ในรายวิชา ๒๑๓๔๙๒ สหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุจิตรา  วสุวัต เป็นหนังสือ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขอหารือ กรณีนิสิตขอย้ายคณะ จากหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คู่ขนาน ๒ ปริญญา (สาขาเดียวขอย้ายมาคู่ขนาน) 
สรุปเรื่อง 

  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๐๙.๒๘ (๐๒)/๐๑๑๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การรับนิสิตย้ายคณะ 
(สาขาเดียวขอย้ายมาคู่ขนาน) จากหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา      
โดยมีนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีความประสงค์ขอย้ายคณะ (สาขาเดียวขอย้ายมาคู่ขนาน) จ านวน ๕๙ ราย 
และมีนิสิตบางรายได้ยื่นค าร้องขอย้ายคณะ แต่ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันนิสิตรหัส ๕๖ มีจ านวน ๘๓๙ ราย ซึ่งวิทยาลัย
การศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ ห้องละ ๓๐ ราย ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอน
วิชาละ ๒๘ ห้อง และปัจจุบันวิทยาลัยการศึกษา มีอาจารย์ประจ าที่สอนระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ ราย ซึ่งกรณี
นิสิตขอย้ายคณะเพ่ิมจ านวน ๕๙ ราย ท าให้มีจ านวนนิสิตรหัส ๕๖ เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน ๘๙๘ ราย และจะต้องจัดเพ่ิมอีก          
๒ ห้องเรียน เป็น ๓๐ ห้องเรียน นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขอหารือกรณีนิสิตขอย้ายคณะ จากหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ของนิสิตจ านวน ๕๙ ราย ดังนี้ 

๑. รับย้ายเฉพาะนิสิตที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนิสิตย้ายคณะ 
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ยังไม่น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และนิสิตต้องมีผลสอบ 
PAT ๕ หรือ 

๒. ไม่รับย้ายทั้งหมด เนื่องจากเหตุผล ภาระงานอาจารย์และนิสิตมีจ านวนมากเกินกว่าจ านวนที่แจ้ง
ต่อคุรุสภา  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เนื่องจากการย้ายสาขาวิชาดังกล่าว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับนิสิตย้ายคณะ ของวิทยาลัยการศึกษา 
๒. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วตามประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนิสิตย้ายคณะ

ดังกล่าว ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
๓. เกณฑ์ของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔. ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนิสิตย้ายคณะ 

 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๒๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาข้อหารือ
กรณีนิสิตขอย้ายคณะ จากหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ของนิสิตจ านวน 
๕๙ ราย ดังนี้ 

๑. รับย้ายเฉพาะนิสิตที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนิสิต
ย้ายคณะ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ยังไม่น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และนิสิต
ต้องมีผลสอบ PAT ๕ หรือ 

๒. ไม่รับย้ายทั้งหมด เนื่องจากเหตุผล ภาระงานอาจารย์และนิสิตมีจ านวนมากเกินกว่าจ านวนที่แจ้ง
ต่อคุรุสภา  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไมอ่นุมัตกิรณีนิสิตขอย้ายคณะ จากหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ของนิสิตจ านวน ๕๙ ราย เนื่องจากภาระงานอาจารย์และนิสิตมีจ านวนมากเกินกว่า
จ านวนที่แจ้งต่อคุรุสภา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขชื่อสกุลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยมีบัณฑิต ได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขชื่อสกุลหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวพยอม  สุทธวงศ์ รหัสนิสิต ๕๑๓๓๑๗๑๔ หลักสูตร วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
 ส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 แก้ไขจากชื่อ พะยอม เป็น พยอม 
๒. นางสาวนุชนาฏ  พิสิษฐ์กุล รหัสนิสิต ๕๒๒๓๘๙๗๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 แก้ไขจากชื่อ นุชนาฎ เป็น นุชนาฏ 
๓. นายเจษฎา  ตาค า รหัสนิสิต ๕๒๓๐๔๗๐๐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 ส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 แก้ไขจากชื่อ เจษฏา เป็น เจษฎา 
๔. นางณัฐนันท์  แก้วสุวรรณ ์รหัสนิสิต ๕๔๑๕๑๑๖๓ หลักสูตร กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 ส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 แก้ไขจาก แก้วสุวรรณ เป็น แก้วสุวรรณ์ 
ทั้งนี้ เนื่องจากบัณฑิตดังกล่าว ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลการสะกดชื่อในระบบฐานข้อมูล รวมถึงเมื่อยื่นคาดว่า

จะส าเร็จการศึกษาก็ไม่ได้แจ้งแก้ไข จึงท าให้เอกสารส าคัญทางการศึกษามีชื่อไม่ตรงกับบัตรประจ าตัวประชาชนของบัณฑิต 
  เพ่ือให้เอกสารส าคัญทางการศึกษาของบัณฑิตถูกต้องตามบัตรประจ าตัวประชาชนของบัณฑิต      
กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ ดังนี้ 

๑. แก้ไขชื่อสกุลของบัณฑิตในระบบฐานข้อมูล 
๒. แก้ไขชื่อสกุลของบัณฑิตในเอกสารรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญา

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หน้า ๖๑ 
ล าดับที่ ๑๖ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที ่๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ หน้า ๒ ล าดับที่ ๑๗, หน้า ๕๖ ล าดับที่ ๑๘ 
และหน้า ๖๕ ล าดับที่ ๑๐๒ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๒๔- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า บัณฑิตมีรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญา
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

๑. แก้ไขชื่อสกุลของบัณฑิตในระบบฐานข้อมูล 
๒. แก้ไขชื่อสกุลของบัณฑิตในเอกสารรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญา

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หน้า ๖๑ 
ล าดับที่ ๑๖ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ หน้า ๒ ล าดับที่ ๑๗, หน้า ๕๖ ล าดับที่ ๑๘ 
และหน้า ๖๕ ล าดับที่ ๑๐๒  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการแก้ไขชื่อสกุลของบัณฑิตในระบบฐานข้อมูล 
๒. เห็นชอบการแก้ไขชื่อสกุลของบัณฑิตในเอกสารรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
หน้า ๖๑ ล าดับที่ ๑๖ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ หน้า ๒ ล าดับที่ ๑๗, หน้า ๕๖ ล าดับที่ ๑๘ 
และหน้า ๖๕ ล าดับที่ ๑๐๒ 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยนางสาวเพชลดา  เส็งชา รหัสนิสิต ๕๒๓๐๓๕๕๐ ได้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย        
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขปริญญาบัตร         
หลังส าเร็จการศึกษา จาก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เป็น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒          
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม อันดับ ๒ ประกอบกับกองบริการการศึกษา ได้แจ้งผล       
การส าเร็จการศึกษาไปยังคณะศิลปศาสตร์แล้ว แต่ไม่ได้รับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิต          
จึงท าให้การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาผิดพลาด 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติแก้ไขปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ของนางสาวเพชลดา  เส็งชา จาก ปริญญา  

ศิลปศาสตรบัณฑิต เป็น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
๒. อนุมัติแก้ไขเอกสารรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ หน้า ๑๔๖ ล าดับที่ ๙ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๒๕- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า บัณฑิตดังกล่าวมีคุณสมบัติของผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๕ การส าเร็จการศึกษา     
ข้อ ๑๖.๔.๑ “มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่า
ระดับขั้นเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๒๐ ถึง ๓.๔๙ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง” และมีรายชื่อในประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ 
เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง เพ่ือให้เอกสารส าคัญทางการศึกษาของบัณฑิตถูกต้องตามคุณสมบัติผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตแิก้ไขปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ของนางสาวเพชลดา  เส็งชา จาก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
เป็น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

๒. อนุมัติแก้ไขเอกสารรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ หน้า ๑๔๖ ล าดับที่ ๙  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการแก้ไขปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ของนางสาวเพชลดา  เส็งชา จาก ปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต เป็น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

๒. เห็นชอบการแก้ไขเอกสารรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญา          
แกผู่้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ หน้า ๑๔๖ ล าดับที่ ๙ 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขอคืนสภาพการเป็นนิสิต 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศให้นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์ 
พ้นสภาพนิสิต เพราะไม่ได้ช าระค่าลงทะเบียน ทั้งนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการสอบถามถึงสาเหตุจากนิสิตดังกล่าวแล้ว 
พบว่านิสิตประสบปัญหาด้านการเงิน จึงไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ นั้น 

  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตที่ประสบปัญหาด้านการเงินดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์  
จึงขออนุมัตคิืนสภาพการเป็นนิสิต ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นายนที   ศิริชุมชัย  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๙๑๙๕ 
๒. สิบต ารวจเอกสุริยง   สุทธะป๊อก  รหัสนิสิต  ๕๖๔๑๙๓๖๔ 
๓. นายประทีป   อินธิมา  รหัสนิสิต  ๕๖๗๑๑๐๗๗ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
คืนสภาพการเป็นนิสิต ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นายนที   ศิริชุมชัย  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๙๑๙๕ 
๒. สิบต ารวจเอกสุริยง   สุทธะป๊อก  รหัสนิสิต  ๕๖๔๑๙๓๖๔ 
๓. นายประทีป   อินธิมา  รหัสนิสิต  ๕๖๗๑๑๐๗๗ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการคืนสภาพการเป็นนิสิต และอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย              
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคการศึกษาที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หลังก าหนดสอบปลายภาค ของนิสิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จ านวน ๓ ราย เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 
๑.๑ นายนที   ศิริชุมชัย  รหัสนิสิต  ๕๖๔๑๙๑๙๕ 
๑.๒ สิบต ารวจเอกสุริยง สุทธะป๊อก  รหัสนิสิต  ๕๖๔๑๙๓๖๔ 
๑.๓ นายประทีป   อินธิมา  รหัสนิสิต  ๕๖๗๑๑๐๗๗ 

๒. ให้นิสิตช าระค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และช าระค่าปรับลงทะเบียนหลังก าหนด 
โดยใช้อัตราเหมาจ่าย โดยอนุโลม ระดับปริญญาตรี ๕,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ านวน  

๓. มอบคณะศิลปศาสตร์ แจ้งนิสิตและคณาจารย์ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัดต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ           

ของนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น 
สรุปเรื่อง 

  ตามค าสั่ งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ที่  ๐๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         
และศิลปกรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือสอบสวนนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น ซึ่งถูกกล่าวหา      
ว่ากระท าผิดในเรื่องกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน นั้น 

  คณะกรรมการได้ท าการสอบสวนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงขอรายงานการสอบสวนดังต่อไปนี้ 
๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก นายสิทธิชัย  พิมลศรี ได้รับมอบหมายเป็นผู้คุมสอบปลายภาค 

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗  
ในรายวิชา ๐๐๖๑๔๐ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม หมู่เรียนที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ได้รายงานว่า 
นายเอกพงษ์  เรือนอุ่น กรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

๒. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบพบว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         
และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จ้างนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น เป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งวันและเวลาสอบดังกล่าว 
อยู่นอกเหนือจากระยะเวลาที่คณะได้ท าการจ้างผู้ถูกกล่าวหา 

 
 
 
 

๓. คณะกรรมการ... 
 
 



-๒๗- 
 

๓. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้ว ได้ความว่า    
เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ นางสาวจริญญา  ดวงเกิด 
นักวิชาการศึกษาได้ตรวจสอบพบว่า นายเอกพงษ์  เรือนอุ่น ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุมสอบ    
ในวันและเวลาที่นอกเหนือจากระยะเวลาที่คณะได้จ้างไว้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ นายธเนศ  ไข่แก้ว 
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ให้ด าเนินการจัดหาอาจารย์ประจ าในสาขาวิชา        
เข้าคุมสอบแทน 

 
ทั้ งนี้  นายธเนศ  ไข่แก้ว ได้ด าเนินการจัดหาอาจารย์ประจ าเข้ าคุมสอบแทนอาจารย์ พิ เศษ                      

แต่เนื่องจากทางสาขาวิชามีการจ้างอาจารย์พิเศษทั้งหมด ๔ ท่าน จึงเป็นเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถจัดอาจารย์ประจ า 
ท าการคุมสอบแทนอาจารย์พิเศษได้ทั้งหมด โดยภายหลังจากเหตุการณ์ที่ นายเอกพงษ์  เรือนอุ่น ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ
ในวันดังกล่าว นายธเนศ  ไข่แก้ว จึงได้ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษทุกท่านให้เข้าคุมสอบทุกวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว เห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจาก    
การประสานงานทั้งในส่วนระหว่างคณะกับหน่วยงานส่วนกลาง และการประสานงานภายในคณะเอง 
โดยที่ผู้ถูกกล่าวหานายเอกพงษ์  เรือนอุ่น ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุมสอบนอกเหนือจาก
ระยะเวลาจ้าง และพยานอันได้แก่ นางสาวจริญญา  ดวงเกิด และนายธเนศ  ไข่แก้ว ได้มีความพยายาม
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งผู้ถูกกล่าวหาและพยานมิได้ส่อเจตนาในทางมิชอบแต่อย่างใด 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้ ว เป็นการประท าผิ ดครั้ งแรกของนายเอกพงษ์   เรื อนอุ่น                    
อนึ่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ แจ้งว่าได้จ้างนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น เป็นอาจารย์พิเศษ ระหว่างวันที่ 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งวันและเวลาสอบ (๒ มีนาคม ๒๕๕๗) อยู่นอกเหนือ          
จากระยะเวลาที่คณะได้ท าการจ้าง 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายเอกพงษ์  เรือนอุ่น กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน
คุมสอบ ในรายวิชา ๐๐๖๑๔๐ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม หมู่เรียนที่ ๑ 

๒. มอบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเอกพงษ์  เรือนอุ่น 
ด้วยวาจา เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง           
แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑... 
 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการสนับสนุนการท าวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในการจัดท า

โครงการสนับสนุนการท าวิจัย เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยอยู่ภายใต้การด าเนินงาน      
ของคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ            
ไปตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติด าเนินโครงการผ่านคณบดี     ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๒. เปิดรับข้อเสนอโครงการ      ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับทุนสนับสนุนการวิจัย  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 (โดยคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์) 
๔. ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ท าสัญญารับทุนกับทางคณะ  ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 (จ านวนทั้งหมด ๖ โครงการ ) 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการสนับสนุนการท าวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
อนุมัติด าเนินโครงการสนับสนุนการท าวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นจ านวนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อไป  
 

มติ  คณะเภสัชศาสตร์ขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ด าเนินการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และขออนุญาตใช้โลโก้ใหม่ในการใช้งาน ซึ่งได้จัดโครงการประกวดการออกแบบ     
ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ โดยได้ตัดสินการประกวดเมื่อวันที่ 
๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ได้ผลงานที่คณะกรรมการตัดสินรางวัลชนะเลิศ เพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์       
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขอเสนอสรุปผลการด าเนินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 
(LOGO) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาน าตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ มาบูรณาการใหม่ และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 
 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ผลคะแนนเฉลี่ยการสอบภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลคะแนนเฉลี่ยการสอบภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต   
ในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ (Pre – University Program) และข้อมูลผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 
 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ส านักงาน ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๗ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
   ส านักงาน ก.ค.ศ มีมติรับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง         
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๗ คุณวุฒิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ประเด็นหลักในการพิจารณาหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งประเด็นหลักในการพิจารณาหลักสูตรของคณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยก าหนด ๖ ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

๑. เป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของสังคมหรือไม่ 
๒. มีรายวิชาหรือเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคตหรือไม่อย่างไร 
๓. มีความพร้อมในด้านต่างๆ ส าหรับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างไร 
๔. สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
๕. สามารถขยายไปสู่ความเป็นหลักสูตรนานาชาติได้หรือไม่ 
๖. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือไม่อย่างไร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะวิชาและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน                   
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในอัตราคนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยสนับสนุนค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะวิชา คณะวิชาละ ๓ คน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สถาบันละ            
๓ – ๕ คน ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สามารถขอรับทุนการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 
 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง  รายงานผลการประชุมดัชนีการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้ อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา                
และนางสาววินิตตา  ลือชัย ขอรายงานผลการประชุมดัชนีการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่         
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ  ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง รายงานการเข้าร่วมพิธีเปิด "เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Engagement 

Thailand - Ent)" 
สรุปเรื่อง 
  นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงาน            
การเข้าร่วมพิธีเปิด "เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (Engagement Thailand - Ent)" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗          
ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๑๑ อิมแพ็คฟอรั่ม ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ตลอดจน      
งานดังกล่าวได้มีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "นวัตกรรมฯ การศึกษาในประชาคมโลก" 
สรุปเรื่อง 
  นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงาน  
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ "นวัตกรรมฯ การศึกษาในประชาคมโลก" ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗    
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 
 
 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง  รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖     
โดยกองกิจการนิสิต ได้จัดท าแบบประเมินดังกล่าวขึ้น เพ่ือให้นิสิตได้ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา และได้น าผลการประเมินนั้น
ไปสนับสนุนการท าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดีขึ้น นอกจากนั้นแบบประเมินผลและผลการประเมินนี้ ยังสามารถ  
ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายในคณะวิชา ตาม “องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิต นักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เกณฑ์ที่ ๑ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา” รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง สรุปผลทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอสรุปผลทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทั้งประเภทต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่อง 
ซึ่งกองกิจการนิสิต มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์     
และมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งผู้สมัครสมควรได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในด้านค่าใช้จ่าย          
เพ่ือให้มีความพร้อมทางด้านการศึกษามากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง  รายงานสถิติวินัยนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานสถิติวินัยนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือภารกิจใน
ด้านการดูแลและส่งเสริมให้นิสิตประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
เก็บรวมรวมข้อมูลสถิติวินัยนิสิตที่มีประวัติกระท าผิดวินัยในระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 
 
 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตพิการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ขอรายงานข้อมูลนิสิตพิการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗       
(นิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า จ านวน ๑๓ ราย) และข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา 
การกู้ กยศ. ทุนการศึกษา และความช่วยเหลืออ่ืนๆ โดยได้ส ารวจจ านวนนิสิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖    
และส ารวจจ านวนนิสิตพ้นสภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลนิสิตพิการให้เป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนด าเนินการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการศึกษาตามความจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล ให้นิสิตใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขตลอดจนจบการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าเดือน

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนเมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕... 
 
 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการประชุมส าหรับผู้บริหาร 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งการด าเนินโครงการประชมุเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการบริหารการจัดการประชุมส าหรับผู้บริหาร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ และได้เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบ
และสิ่งที่ควรปฏิบัติในการประชุมในฐานะเป็นผู้น า และผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการบริหารการจัดการประชุมที่มี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดจัดโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจดบันทึกการประชุม 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการจดบันทึกการประชุม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้จดบันทึกการประชุม ซึ่งจะต้องอาศัย
ทักษะในการฟัง จับประเด็น และสรุปสาระส าคัญในการประชุมได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น ดังนั้น 
จึงต้องอาศัยการเรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการจดบันทึกการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดจัดโครงการดังกล่าว    
ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
   กองการเจ้าหน้าที่ ขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ตามหนังสือสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา ที่ กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องขอหารือการ
จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘... 
 
 



-๓๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ 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 และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวทิยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๑.๖ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๓๖- 
 

 

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

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๔ ขอหารือการด าเนินการตามมติที่ประชุม
สมัยสามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังนี ้
๑. การเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยารวมกับการยื่นส าเร็จ

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

จากมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมท้ังเปรียบเทียบข้อมูลก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาต่อไป   

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนัดประชุมหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระเบียบการเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๐ (๔/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑.๑ ขอ อ นุ มั ติ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
งบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ  
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนท่ัวไป โครงการสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๔๐๐,๐๐๐บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๐... 
 

 



-๓๗- 
 

๔.๑.๒ ขอ อนุ มั ติ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
งบประมาณรายได้วิทยาลัยพลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้วิทยาลยัพลังงานและสิ่งแวดล้อมด าเนินโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ 
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย งบประมาณรายได้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
 
 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รับทราบมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๓ ขอ อ นุ มั ติ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมตอินุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินโครงการวิจยังบประมาณรายได้            
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย 
เงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะวิทยาศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๔๘๑,๑๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๑ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพ
ผลงานวิชาการ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๔) 
 
 

๔.๒.๒ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคัดเลือกคณบดี จ านวน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ คือ 
๑.๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑.๒ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๓ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มรายช่ือคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ใน (ร่าง) ค าสั่งดังกล่าว และน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเพิ่มรายช่ือ
คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ใน (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป   

๔.๒.๓ (ร่าง) ค าสั่ง... 
 

 



-๓๘- 
 

๔.๒.๓ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคัดเลือกคณบดีจ านวน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ คือ 
๑.๑ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑.๒ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
๑.๓ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒. มอบศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มรายช่ือคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน (ร่าง) ค าสั่งดังกล่าว และน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเพิ่มรายช่ือ
คณะกรรมการบริหารศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ใน (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา และน าเสนอ
อธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/พัฒนาการของ   
การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะของ
ผู้บริหาร  Performance Agreement (PA)    
ที่ใช้ร่วมกันทุกคณะ/วิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบมอบทุกคณะ/วิทยาลัย ใช้ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล          

ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร่วมกัน 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าข้อมูลตัวช้ีวัดความส าเร็จ/พัฒนาการของการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/

เฉพาะของผู้บริหาร Performance Agreement (PA) และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     
เพื่อนัดประชุมหารือพิจารณาตัวช้ีวัดความส าเร็จร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 

 
 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา            
ได้ด าเนินการจัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จ/พัฒนาการของ             
การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะของผู้บริหาร 
Performance Agreement (PA) ที่ ใช้ร่ วมกันทุกคณะ/
วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว    

๔.๔ ข้ อมู ล กา ร ใ ช้ ง าน โปรแกรมและ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการใช้โปรแกรมและฐานข้อมูลด้านการวิจยั โดยใช้โปรแกรม SPSS version ๒๑  
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประสานการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect           

กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการวิจัย
ต่อไป 

 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ด าเนินการ
ประสานการใช้งานฐานข้อมูล Science Direct กับผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียบร้อยแล้ว 

๒. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
รับทราบมตทิี่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลการใช้งาน
โปรแกรมและฐานข้อมูลด้านการวิจัย แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

 

๔.๖ แบบประเมิน... 
 

 



-๓๙- 
 

๔.๕ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย       
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าหนังสือเวียนแจ้งเพื่อขอข้อมูล

ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยากับคณะ/วิทยาลัย  
๒. มอบคณะ/วิทยาลยั จัดส่งข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ดังกล่าว ภายในวันศุกร์ที่ 

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาของคณะ/วิทยาลัย  

๔.๖ แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแบบประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และ

ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา หารือการจัดท าข้อมูลและ          
ปรับข้อมูลดังกล่าวในแบบประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) ในส่วนของ
อธิการบดีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกอง ให้ด าเนินการภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
จัดท าข้อมูลและปรับข้อมูลในแบบประเมินการบริหารงาน             
ของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) ในส่วนของอธิการบดี                  
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกอง และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว  

๔.๗ (ร่าง) แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนที่กลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองแผนงาน นัดหารือการปรับแก้ไข (ร่าง) แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา                

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับนโยบาย กรอบ ทิศทาง วิสัยทัศน์ 

เป็น Comp เน้น Community Engagement + ตีพิมพ์นานาชาติ + Partially WC + AEC              
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับนโยบาย กรอบ ทิศทาง วิสัยทัศน์  เป็น Comp เน้น 
Community Engagement + ตีพิมพ์นานาชาติ + Partially 
WC + AEC และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘ ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์เครื่องมือกลาง จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์
ศูนย์เครื่องมือกลาง และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนยเ์ครือ่งมือกลาง ในการจัดประกวด
การออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง ก่อนน าเสนอ       
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 
 
 

๔.๑๔.๑ พิจารณาการเบิกเงิน... 
 

 



-๔๐- 
 

๔.๑๔.๑ พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
กรณี นายด ารงค ์ อมรเดชาพล 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนายด ารงค์  อมรเดชาพล กรณีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

จากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคมตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณี
ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ ๒) โดยก าหนดให้มีการเบิก              
ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง และกรณีมกีรอบตามกระทรวงการคลงั 
ให้เบิกตามกระทรวงการคลัง หากไม่มีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

๒. มอบนายด ารงค์   อมรเดชาพล ติดต่อสถานพยาบาล เพื่อแยกรายการค่าใช้จ่ายค่า
รักษาพยาบาล ตามประกาศดังกล่าว 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. นายด ารงค์  อมรเดชาพล ได้ด าเนินการติดต่อสถานพยาบาล

ให้แยกรายการค่าใช้จ่าย พร้อมจัดส่งเอกสารดังกล่าว ไปยังกองคลัง 
เรียบร้อยแล้ว 

๓. กองกลาง ได้ด าเนินการน าเรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
กรณี นายด ารงค์  อมรเดชาพล เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๔.๒ พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
กรณี นางรัชดาภรณ์  จักรวัฒนา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนางรัชดาภรณ์  จักรวัฒนา กรณีค่าใช้จ่าย

ส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคมตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน
กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ ๒) โดยก าหนดให้มีการเบิก            
ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง และกรณีมกีรอบตามกระทรวงการคลงั 
ให้เบิกตามกระทรวงการคลัง หากไม่มีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

๒. มอบนางรัชดาภรณ์   จักรวัฒนา ติดต่อสถานพยาบาล เพื่อแยกรายการค่าใช้จ่าย                         
ค่ารักษาพยาบาล ตามประกาศดังกล่าว 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

๑. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รับทราบมติ
ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. นางรัชดาภรณ์  จักรวัฒนา ได้ด าเนินการติดต่อสถานพยาบาล
ให้แยกรายการค่าใช้จ่าย พร้อมจัดส่งเอกสารดังกล่าว ไปยังกองคลัง 
เรียบร้อยแล้ว 

๓. กองกลาง ได้ด าเนินการน าเรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
กรณี นางรัชดาภรณ์  จักรวัฒนา เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว  

๔.๑๔.๓ พิจารณาการเบิกเงิน... 
 

 



-๔๑- 
 

๔.๑๔.๓ พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
กรณี นางธนภชสร  เทพละออ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนางสาวธนภชสร  เทพละออ กรณีค่าใช้จ่าย

ส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน
กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ ๒) โดยก าหนดให้มีการ
เบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุด ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง และกรณีมีกรอบตาม
กระทรวงการคลัง ให้เบิกตามกระทรวงการคลัง หากไม่มีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

๒. มอบนางสาวธนภชสร  เทพละออ ติดต่อสถานพยาบาล เพื่อแยกรายการค่าใช้จ่าย                     
ค่ารักษาพยาบาล ตามประกาศดังกล่าว 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

๑. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รับทราบมติ
ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. นางสาวธนภชสร  เทพละออ ได้ด าเนินการติดต่อสถานพยาบาล
ให้แยกรายการค่าใช้จ่าย พร้อมจัดส่งเอกสารดังกล่าว ไปยังกองคลัง 
เรียบร้อยแล้ว 

๓. กองกลาง ได้ด าเนินการน าเรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ              
ค่ารักษาพยาบาล กรณี นางสาวธนภชสร  เทพละออ              
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๔.๔ พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
กรณี นางธรินธร  จันทร์บรรจง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล                
ของนางธรินธร  จันทร์บรรจง กรณีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุน
ประกันสังคม จ านวน ๖,๔๓๘ บาท เนื่องจากไม่ใช้สิทธิตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
เงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้ง            
นางธรินธร  จันทร์บรรจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๔.๕ พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
กรณี มารดา ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของมารดา               
ของ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ กรณีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาล           
ตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๑๘,๔๕๐ บาท เนื่องจากไม่ใช้สิทธิตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้ง             
ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๕ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๗๖๗๙๘ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๗๖๗๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ ๑                    
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (วิทยาเขตเชียงราย) 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ             
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน             
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ขอหารอื... 
 

 



-๔๒- 
 

๖.๑.๒ ขอหารือก าหนดการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย    
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการแจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที ่
๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๖.๑.๓ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ หารศู นย์ เครื อข่ าย                
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   
แบบสร้างสรรค ์

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย           

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ โดยคัดเลือกคณบดี จ านวน ๓ ท่าน 
เป็นกรรมการ คือ 
๑.๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑.๒ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
๑.๓ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

๒. มอบศูนย์เครือข่ายความรว่มมอืเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค ์เพิ่มรายช่ือคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ใน (ร่าง) ค าสั่งดังกล่าว 
และน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นทีแ่บบสร้างสรรค์ 
ได้ด าเนินการเพิ่มรายช่ือคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ ใน           
(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี          
แบบสร้างสรรค ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๔๓- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการรับส่งเอกสารให้
กองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการรับส่งเอกสาร
ให้กองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการในการรับส่งเอกสารให้กับกองคลังเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสามารถตรวจสอบได้ 

  กองคลัง จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการรับส่ง
เอกสารให้กองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการรับส่งเอกสารให้กองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการ
รับส่งเอกสารให้กองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒  เรื่อง ขอหารือการมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๑๓/๒๕๕๓ เรื่อง มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน
อธิการบดี โดยมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานอนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แทนอธิการบดีในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)            
ซึ่งตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๐๓๐/๒๕๕๕ เรื่องมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ดังนี้ 

๑. อนุมัติการจ่ายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลังของหน่วยงานแทนอธิการบดี 
๒. อนุมัติการจ่ายเงินยืมตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของหน่วยงานแทนอธิการบดี ในวงเงิน

ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

  จากการเปรียบเทียบค าสั่งที่ ๓๑๓/๒๕๕๓ และค าสั่งที ่๑๐๓๐/๒๕๕๕ นั้น ค าสั่งที่ ๑๐๓๐/๒๕๕๕ จะ
มอบอ านาจการจ่ายเงินยืมให้รองอธิการบดี ส่วนค าสั่งที่ ๓๑๓/๒๕๕๓ ไม่ได้ระบุไว้ กองคลัง จึงขอหารือการมอบ
อ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ข้อหารือการมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดี ต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๔๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หัวหน้าส่วนงานมีอ านาจในการอนุมัติการจ่ายเงินยืม            
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากกองคลังของหน่วยงานแทนอธิการบดี ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท             
(สามแสนบาทถ้วน) โดยเริ่มอนุมัติจ่ายเงินยืมตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓  เรื่อง ขออนุมัติแบบฟอร์มค าสั่งคณะ/วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาโท/เอก และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗         
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแบบฟอร์มค าสั่งคณะ/วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท/เอก และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (บศ.๑๑) และมอบกองบริการการศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือทราบต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแบบฟอร์มค าสั่งคณะ/วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท/เอก และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
แบบฟอร์มค าสั่งคณะ/วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท/เอก                    
และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแบบฟอร์มค าสั่งคณะ/วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาโท/เอก และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔  เรื่อง ขอหารือเรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗          
เมื่อวันที ่๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา หารือเรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือเรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ข้อหารือเรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษานัดประชุมหารือกับวิทยาลัยการศึกษา เพ่ือทบทวน 
เรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 
 

 



-๔๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕  เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ของนิสิตชั้นปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริการการศึกษา จะด าเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต    
ในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้ปรับความรู้พ้ืนฐาน     
ก่อนเข้าศึกษาจริง มีทักษะการใช้ชีวิตอันจะน าไปสู่การปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์และระหว่างเพ่ือน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ระหว่างวันที่           
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น 

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติส าหรับนิสิต   
ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า โดยให้เปิดภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่           
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท าให้มีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงขอปรึกษา    
เรื่องก าหนดการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏ       
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
เรื่องก าหนดการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต          
ในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖  เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่     
๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ืออนุมัติต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗... 
 

 



-๔๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗  เรื่อง ขอความอนุ เคราะห์งบประมาณสนับสนุนเพื่ อท าวิจัยหลังปริญญาเอก                  
ณ สาธารณรัฐออสเตรีย 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย 
ประจ าปี ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) ที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยสมัครรับทุนเพื่อไปวิจัย                        
ในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยแบ่งเป็นทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral 
Research Schoclarship) และทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph”D. Student)        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ จึงได้สมัครและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพ่ือขอรับทุนดังกล่าว เนื่องจาก
เห็นว่าการได้รับทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการท างานวิจัย บัดนี้ คณะกรรมการ
ด าเนินงานทุนความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจ าปี ๒๕๕๖ ได้ประกาศรายชื่อผู้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์และทุน 
Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจ าปี ๒๕๕๖ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ เป็นหนึ่งในผู้รับทุนดังกล่าว โดยในเงื่อนไข         
ของการรับทุนดังกล่าว รัฐบาลออสเตรียจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพเท่านั้น 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนเพ่ือท าวิจัยหลังปริญญาเอก                   
ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ เพ่ือเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 
ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเดินทางจาก จังหวัดเชียงราย – จังหวัดกรุงเทพฯ – สาธารณรัฐออสเตรีย        
และสาธารณรัฐออสเตรีย – จังหวัดกรุงเทพฯ – จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ให้ทุนมิได้ให้การสนับสนุนเป็นจ านวนเงินตามจ่าย
จริงแต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์
งบประมาณสนับสนุนเพ่ือท าวิจัยหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ 
เพ่ือเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเดินทางจากจังหวัดเชียงราย 
– จังหวัดกรุงเทพฯ – สาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐออสเตรีย – จังหวัดกรุงเทพฯ – จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ให้ทุนมิได้    
ให้การสนับสนุนเป็นจ านวนเงินตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพ่ือท าวิจัยหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ เพ่ือเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ระหว่างประเทศไทย – 
สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเดินทางจากจังหวัดเชียงราย – จังหวัดกรุงเทพฯ – สาธารณรัฐออสเตรีย 
และสาธารณรัฐออสเตรีย – จังหวัดกรุงเทพฯ – จังหวัดเชียงราย โดยใช้งบประมาณของ              
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดสรรงบประมาณให้กับคณะ/วิทยาลัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 
 

 



-๔๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว  

สรุปเรื่อง 
   ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก) 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ความในข้อ ๔ ให้สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก) ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น 
 

   บัดนี้ คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
ในวันพุธที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ด าเนินการเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก)                           
โดยคณะกรรมการขอใช้สิทธิตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รับรองรายชชื่อคณะกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก) จึงเสนอชื่อกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก) จ านวน ๖ ท่าน ดังนี้  

๑. นายภัทรพงศ ์ พ้ืนงาม สายวิชาการ 
๒. นายธีรุตม ์ หมื่นวงษ์เทพ สายวิชาการ 
๓. นายเดช ดอกพวง สายวิชาการ 
๔. นายพิเชษฐ ถูกจิตร สายบริการ 
๕. นายพัฒนพงศ ์ สมุทรหล้า สายบริการ 
๖. นางสาวณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล สายบริการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว จ านวน ๖ ท่าน ดังนี้ 

๑. นายภัทรพงศ ์ พ้ืนงาม สายวิชาการ 
๒. นายธีรุตม ์ หมื่นวงษ์เทพ สายวิชาการ 
๓. นายเดช ดอกพวง สายวิชาการ 
๔. นายพิเชษฐ ถูกจิตร สายบริการ 
๕. นายพัฒนพงศ ์ สมุทรหล้า สายบริการ 
๖. นางสาวณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล สายบริการ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว จ านวน ๖ ท่าน ดังนี้ 
๑.๑ นายภัทรพงศ ์ พ้ืนงาม สายวิชาการ 
๑.๒ นายธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ สายวิชาการ 
๑.๓ นายเดช ดอกพวง สายวิชาการ 
๑.๔ นายพิเชษฐ ถูกจิตร สายบริการ 
๑.๕ นายพัฒนพงศ ์ สมุทรหล้า สายบริการ 
๑.๖ นางสาวณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล สายบริการ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
๓. มอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาน าเสนอรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้างต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙... 

 
 



-๔๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙ เรื่อง การจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 

  นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
๑. ปรัชญา (Philosophy) 

“ด ารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรือ “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” หรือ “A Life of 
Wisdom Is the Most Wondrous of All” 

๒. ปณิธาน (Determination) 
“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment” 

๓. วิสัยทัศน์ (Vision) 
   มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive 
University) ที่รับใช้สังคม (Community Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล    
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง และสังคมเป็นสุข 
จะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก 

๔. พันธกิจ (Mission) 
มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจที่ส าคัญ ๗ ด้าน ดังนี้ 

- ด้านการผลิตบัณฑิต 
- ด้านการวิจัย 
- ด้านการบริการวิชาการ 
- ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านบริการสาธารณสุข 

๕. นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
   มหาวิทยาลัยพะเยามี เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ                
และที่รับใช้สังคม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน 
และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้น าไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์       
เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ ด้าน ดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์     
และตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนในประชาคมโลก 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง     
ของชุมชน สังคมและประเทศ 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔... 
 

 



-๔๙- 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น   
(Local Wisdom)อย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖ การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี           
ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านบริการ
สาธารณสุข 

  จึงขอหารือการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ข้อหารือการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการศึกษาเพ่ือเตรียมการจัดท าแผนกลยุทธ์ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับ            

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
๒. มอบผู้บริหารทุกท่านศึกษาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ โดยเสนอกรอบ

การด าเนินงาน และแผนงาน/แผนพัฒนาที่สอดคล้องกับภารงานที่ก ากับอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
๓. นัดประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗             

อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือท าความเข้าใจและปรับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ก าหนดการการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) โครงการแนะแนวพร้อมสมัครงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
๒) โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานประกอบการ (ช่วงเช้า วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
๓) โครงการนิสิตพบสถานประกอบการ (ช่วงบ่าย วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
๔) โครงการพัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (เดือนสิงหาคม) 
๕) โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
๖) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

๖.๒.๑.๒ รายงานการด าเนินการ... 
 

 



-๕๐- 
 

๖.๒.๑.๒ รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ งดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๔ (๘/๒๕๕๗) ในวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ กรณีมีเรื่องเร่งด่วน มอบกองกลางด าเนินการ
จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมเวียนต่อไป 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รายงานผลการติดตามและประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา 
ได้พิจารณาข้อมูลการติดตามการด าเนินงานรอบ ๑๘๐ วัน และ ๓๖๐ วัน ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยแจ้งว่าการด าเนินงานยัง “ไม่ผ่าน” ดัชนีชี้วัดที่ก าหนดในส่วนของการบ่มเพาะผู้ประกอบการ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ ไม่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ ท าให้ยังไม่ได้ แสดงศักยภาพ             

ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
๖.๒.๒.๒ กระบวนการบ่มเพาะยังไม่ชัดเจน 
๖.๒.๒.๓ ผู้ประกอบการ นางดวงรัตน์  ธนพงศ์ศรียา มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจสูงมาก จึงไม่ควรเข้ารับการบ่มเพาะฯ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาควรคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เข้ารับการบ่มเพาะแทน และด าเนินการ
ให้มีรายได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๓ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๓  
“อ่างแก้วเกมส์” เมื่อวันที่ ๑ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา
อยู่ในอันดับสถาบันการศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล อันดับที่ ๑๘ จาก ๕๑ สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน  
โดยได้รับเหรียญรางวัล ๔ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง  

๖.๒.๓.๒ ก าหนดการจัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ จ านวน 
๑๒๔,๑๔๐ บาท จากเงินงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี ๒๕๕๗ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

๖.๒.๓.๓ ก าหนดจัดโครงการแผนการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนางานประจ า (R๒R) ระยะเวลา ๕ ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ท าวิจัยเพ่ือแก้ไขหรือพัฒนางานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม      

๖.๒.๓.๔ ก าหนดจัดโครงการ “แรลลี่ครบรอบ ๔ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยก าหนดจัดเส้นทางจาก
จังหวัดพะเยา – วิทยาเขตเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 

 



-๕๑- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๕๐ น. 
 
 
 

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

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

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


