
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๗๔ (๘/๒๕๕๗) 

วันพุธที ่๙ เดือนกรกฎาคม 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.วิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
 ๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายดวงดี แสนรักษ์) แทน 
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
 (ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(นายวรปรัชญ์  ศรีดวงค า) แทน 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางสาวรัตนา  ขัตธิ) แทน  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก  ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
๖. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๒. ดร.อทิติ  วลัญช์เพยีร... 
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๑๒. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย  หัวหน้างานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๕. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๖. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร หัวหน้างานการเงินรับ 
๑๗. นางวรรณิภา  เหล็กสิงห์ หัวหน้างานการเงินจ่าย  
๑๘. นางสาวสุวเพ็ญ  ค าตุ้ย หัวหน้างานธุรการ 
๑๙. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๐. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๑. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนรวม รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค

ภายในอาคาร เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน              
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการล้อมพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา และบริเวณพ้ืนที่ของแต่ละ
คณะ/วิทยาลัย เพ่ือปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. มอบผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ UP–Meeting ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
ครั้งที ่๗๓ (๗/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๓ (๗/๒๕๕๗)  
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๓ (๗/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยขอปรับเพ่ิมเติมมติที่ประชุม หน้าที่ ๔๗ 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ ข้อที่ ๓. มอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา น าเสนอรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้างต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๒.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขอหารือแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอแบบฟอร์ม 
เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งต่อไป นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์              
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และรายละเอียดการด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
ข้อหารือแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และ
รายละเอียดการด าเนินงาน ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตแิบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง

สามารถกรอกข้อมูลได้ง่าย รวมทั้งจัดท ากรอบเวลาในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
และถือปฏิบัติ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔... 

 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ได้รับทุน
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุน  
การศึกษาส าหรับนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๔/๐๔๒๕ 
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อนึ่ง เนื่องจากประกาศการให้ทุนการศึกษาดังกล่าว ยังมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง นั้น 

  เพ่ือให้การเบิกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติเพ่ิมเติมข้อความใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๕.๓ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๔,๐๐๐ บาท 
(กรณีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาไทยเบื้องต้นฯ ณ สถาบันอ่ืนที่ไม่ได้   
จัดอาหารมื้อเช้า กลางวัน และเย็น) 

ข้อ ๖ กรณีในระหว่างปิดภาคเรียน หากนักเรียนไม่ได้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยติดต่อกัน             
ในคราวเดียวเป็นระยะเวลา เกินกว่า ๒๐ วัน จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามข้อ ๕.๒ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา)     
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ได้รับทุน
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสมศักดิ์  แนบกลาง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๑๐๑ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายสมศักดิ์   แนบกลาง           

อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๑๐๑ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
ของนางสาวพรชนก  ปั้นก้อน รหัสนิสิต ๕๖๐๓๑๙๓๗ จากเดิม F แก้ไขเป็น C นั้น  

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสมศักดิ์  แนบกลาง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสมศักดิ์   แนบกลาง          

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๑๐๑ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 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 นายสมศักดิ์  แนบกลาง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายสมศักดิ์  แนบกลาง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๑๐๑ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวพรชนก  ปั้นก้อน รหัสนิสิต ๕๖๐๓๑๙๓๗ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสมศักดิ์  แนบกลาง เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น           
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๓๐๒๐๕ กฎหมายอาญาภาคความผิด 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ           
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๓๐๒๐๕ กฎหมายอาญาภาคความผิด 
ของนางสาวพิมพ์ผกานต์  เกื้อทอง รหัสนิสิต ๕๔๐๓๔๓๖๕ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B นั้น  

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ อาจารย์ประจ า                   
คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๗- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ             

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๒๐๕ กฎหมายอาญาภาคความผิด 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 นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๒๐๕ กฎหมายอาญาภาคความผิด 
แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวพิมพ์ผกานต์  เกื้อทอง รหัสนิสิต ๕๔๐๓๔๓๖๕ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น          
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวดรุณี  อภัยกาวี อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๓๖๖๓๒๒ การวิจัยทางการศึกษา 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่วิทยาลัยการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวดรุณี  อภัยกาวี 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการศึกษา มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๖๖๓๒๒ การวิจัยทางการศึกษา 
ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวพลับพลึง   ศาลางาม  รหัสนิสิต  ๕๔๐๘๓๓๖๙  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B+  
๒. นางสาวสุนิษา   อินต๊ะวงศ ์ รหัสนิสิต  ๕๔๐๘๕๓๙๔  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B+ 
๓. นางสาวสุนิสา   หงษ์สมด ี รหัสนิสิต  ๕๔๐๘๕๔๓๙  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น B 

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวดรุณี  อภัยกาวี อาจารย์ประจ า
วิทยาลัยการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวดรุณี  อภัยกาวี             

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๖๓๒๒ การวิจัยทางการศึกษา เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวดรุณี  อภัยกาวี อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการศึกษา ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวดรุณี  อภัยกาวี อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๖๓๒๒ การวิจัยทางการศึกษา แก้ไข

ผลการศึกษา ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวพลับพลึง   ศาลางาม  รหัสนิสิต  ๕๔๐๘๓๓๖๙  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B+  
๑.๒ นางสาวสุนิษา   อินต๊ะวงศ์  รหัสนิสิต  ๕๔๐๘๕๓๙๔  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๓ นางสาวสุนิสา   หงษ์สมดี  รหัสนิสิต  ๕๔๐๘๕๔๓๙  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษา ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวดรุณี  อภัยกาวี เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น          
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี        
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๔ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๐๙๓๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง    
กรณ ีดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา 
ในรายวิชา ๑๐๙๓๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง ของนายวิชัย  จันทร์โต รหัสนิสิต ๕๒๑๘๒๓๔๖ จากเดิม I 
แก้ไขเป็น C นั้น 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ 
อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์นนท์             
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๙๓๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 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.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป  
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๙- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๙๓๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการประมง แก้ไขผลการศึกษา ของนายวิชัย  จันทร์โต รหัสนิสิต ๕๒๑๘๒๓๔๖ จากเดิม I แก้ไขเป็น C 
๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๐๐๓๑๓ กฎหมายแรงงาน 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายประฐมพงษ์  ทองรอด 
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๓๑๓ กฎหมายแรงงาน              
ของนายสมบุญ  นันทพิฎฐ์ รหัสนิสิต ๕๕๑๕๒๗๑๖ จากเดิม D แก้ไขเป็น C นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายประฐมพงษ์  ทองรอด             
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๑๓ กฎหมายแรงงาน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอน
ดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๑๓ กฎหมายแรงงาน           
แก้ไขผลการศึกษาของนายสมบุญ  นันทพิฎฐ์ รหัสนิสิต ๕๕๑๕๒๗๑๖ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายประฐมพงษ์  ทองรอด เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น          
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ และ              
ดร.อนวัช  อุ่นกอง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๗๖๗๑๔ การบริหารงานวิชาการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีว่ิทยาลัยการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ีดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ และ 
ดร.อนวัช  อุ่นกอง อาจารย์ผู้สอนประจ าวิทยาลัยการศึกษา ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด                    
ในรายวิชา ๑๗๖๗๑๔ การบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ และ ดร.อนวัช  อุ่นกอง 
อาจารย์ผู้สอนประจ าวิทยาลัยการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์        
และ ดร.อนวัช  อุ่นกอง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๗๖๗๑๔ การบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ และ ดร.อนวัช  อุ่นกอง อาจารย์ผู้สอนประจ าวิทยาลัยการศึกษา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ และ ดร.อนวัช  อุ่นกอง อาจารย์ผู้สอนประจ าวิทยาลัยการศึกษา 
ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๗๖๗๑๔ การบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษา ว่ากล่าวตักเตือน ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ และ ดร.อนวัช  อุ่นกอง      
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๘๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี          
ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ผู้สอนประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
ในรายวิชา ๒๘๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร 
อาจารย์ผู้สอนประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๑๑- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๘๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ 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 ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ผู้สอนประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ผู้สอนประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม          
ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๘๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็น การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงานของ

นางสาวณภัทร  แสนโภชน์ 
สรุปเรื่อง 

  ตามค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ ๐๓๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี 
กรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือสอบสวนนางสาวณภัทร  แสนโภชน์ 
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในเรื่องกรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายวิชา ๐๐๖๑๔๓ Drugs and Chemicals in Daily Life 
(๔๑๐) หมู่เรียนที่ ๑ เวลาสอบ ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องสอบ PKY ๒ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงาน
ของนางสาวณภัทร  แสนโภชน์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้ว เป็นการกระท าผิดครั้งแรกของนางสาวณภัทร  แสนโภชน์   
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖                  

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงานของนางสาวณภัทร  แสนโภชน์ ต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๑๒- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นางสาวณภัทร  แสนโภชน์ กรรมการคุมสอบ

ร่วมไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๐๐๖๑๔๓ Drugs and Chemicals in Daily Life 
(๔๑๐) หมู่เรียนที่ ๑ 

๒. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณภัทร  แสนโภชน์ ด้วยวาจา เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖.๑ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference 
in Computing (AUC๒)) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference 
in Computing (AUC๒)) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ต่อกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in 
Computing (AUC๒)) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC๒)) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี

ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing 
(AUC๒)) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖.๒ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้เสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาตรวจสอบ 
(ร่าง) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ             
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กับ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาตามนโยบายแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการจัดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือเตรียมความพร้อม

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเพ่ือไม่ให้นิสิตเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗       
ได้รับผลกระทบจากการเปิดภาคเรียน โดยมอบให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการขออนุมัติปรับแผนการศึกษาส าหรับนิสิต 
กรณีที่มีผลกระทบจากการปรับปฏิทินการศึกษา บัดนี้ คณะ/วิทยาลัย ได้ด าเนินการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น ๗ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาตามนโยบายแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้  

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
อนุมัติปรับแผนการศึกษาตามนโยบายแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้  

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๕- 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษาตามนโยบายแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ดังนี้  
๑.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑.๗ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐ 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้คณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
๒๔๘,๘๕๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนแผนงานวิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เงินอุดหนุนวิจัย (สะสม) รหัสงบประมาณ ๕๗๔๑๐๔๐๗๐ ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
อนุมัตดิ าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๘,๘๕๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก
กองทุนแผนงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เงินอุดหนุนวิจัย (สะสม) รหัสงบประมาณ ๕๗๔๑๐๔๐๗๐      
ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๕ โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๘,๘๕๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนแผนงานวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี เงินอุดหนุนวิจัย (สะสม) รหัสงบประมาณ ๕๗๔๑๐๔๐๗๐ ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และได้จัดส่ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้คณะและวิทยาลัยได้น าข้อมูลไปพัฒนาหน่วยงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑ 
และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง  การจัดหาพัสดุส าหรับใช้ในโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ าเป็นต้องมี

ระเบียบรองรับการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยพัสดุในลักษณะที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวและไม่ยุ่งยากในการเก็บหลักฐานที่มากจนเกินความจ าเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดท าประกาศ    
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการจัดซื้อจัดจ้างท าพัสดุให้ใช้วิธีตกลงราคา โดยใช้หลักฐานประกอบการจ่ายเงิน ได้แก่ 

๑. รายการที่เป็นวัสดุ ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินแล้วแต่กรณี 
๒. รายการที่เป็นครุภัณฑ์ ใช้หลักฐานคือหนังสือขออนุมัติซื้อและใบเสร็จรับเงิน หรือ 

ใบส าคัญรับเงินแล้วแต่กรณ ี
   ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด โดยการปฏิบัติดังกล่าว       
ยังไม่สอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓ ก าหนดว่า “การด าเนินการใดที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา        
และผลการพิจารณาให้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป” 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการจัดหาพัสดุส าหรับใช้ในโครงการวิจัย 
โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจาณาอนุมัติให้การจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการพัสดุ     
ของประกาศต่อไปนี้ เป็นการด าเนินการตามระเบียบพัสดุมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการยกเว้น คือ  

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ    

และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๑๗- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ    

และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
การจัดหาพัสดุส าหรับใช้ในโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจาณาอนุมัติ    
ให้การจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการพัสดุของประกาศต่อไปนี้ เป็นการด าเนินการตามระเบียบพัสดุมหาวิทยาลัยพะเยา        
ที่ได้รับการยกเว้น คือ  

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ    

และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดหาพัสดุส าหรับใช้ในโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ                
และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาอนุมัติให้การจัดซื้อจัดจ้าง ว่าด้วย การพัสดุ ของประกาศต่อไปนี้ 
เป็นการด าเนินการตามระเบียบพัสดุมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการยกเว้น คือ  

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ    

และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  เรื่อง ขอความเห็นชอบการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติพิจารณาติดตาม และปรับปรุงผลการด าเนินงาน       
ด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น 

  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอความเห็นชอบการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑. แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง) 

๒. ผลการจัดล าดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
๓. ระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับเพ่ิมเติม) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
ให้ความเห็นชอบการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑. แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง) 

๒. ผลการจัดล าดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
๓. ระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับเพ่ิมเติม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร De Recipe Café 
สรุปเรื่อง 

  ตามทีบ่ริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด ได้ท าสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารเรียนรวมหลังเก่า ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ก าหนดระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งครบก าหนด ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือประกอบกิจการร้านขายยาภายใต้ชื่อ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และร้านอาหาร  De Recipe Café           
รวมระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งบริษัทดังกล่าว ได้ขอให้ นางสาวเมษา  แก่นจันทร์ เข้าร่วมลงทุนในการประกอบกิจการร้านอาหาร 
De Recipe Café และนางสาวเมษา  แก่นจันทร์ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร และแหล่งเงินกู้นอกระบบ เพ่ือเข้ามาร่วมทุน
กับบริษัทดังกล่าว แต่เนื่องจากขณะนี้ บริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด ได้แจ้งว่าจะขอยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยไม่ด าเนินกิจการอีกต่อไป ซึ่งในส่วนของร้านยาภายใต้ชื่อสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จะขอมอบให้คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการต่อ และในส่วนของร้านอาหาร De Recipe Café 
จะมอบให้นางสาวเมษา  แก่นจันทร์ ด าเนินกิจการดังกล่าว แต่เนื่องจากนางสาวเมษา  แก่นจันทร์ ได้ร่วมลงทุนและตลอดระยะเวลา
ที่ด าเนินกิจการยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน และยังต้องช าระเงินกู้ท่ีได้กู้ยืมมาเพ่ือลงทุนร่วมกับบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด นั้น 

  นางสาวเมษา  แก่นจันทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ขอเช่าพ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจการร้านอาหาร De Recipe Café 
โดยจะด าเนินการกิจการต่อเฉพาะในส่วนของร้านอาหาร De Recipe Café  โดยขอท าสัญญาเช่าเป็นของ นางสาวเมษา  แก่นจันทร์ 
โดยตรง และจะขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้ ซึ่งประกอบด้วย ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า และค่าเช่าเดือนละ 
๕,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมทั้งส่วนของร้านขายยา และร้านอาหาร De Recipe Café ซึ่งหาก นางสาวเมษา  แก่นจันทร์ ไม่ได้ด าเนินกิจการต่อ 
ก็ไม่สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้จัดหาไว้ไปประกอบกิจการยังสถานที่อ่ืนได้ ประกอบกับต้องรับผิดชอบผ่อนช าระทั้งค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และเงินกู้เป็นรายเดือนตามที่ได้ลงทุนไปแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
อนุเคราะห์การขอเช่าพ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจการร้านอาหาร De Recipe Café ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง และกองอาคารสถานที่ 
ศึกษารายละเอียดข้อมูลการท าสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารเรียนรวมหลังเก่าและพิจารณาตรวจสอบราคาการขอเช่าพ้ืนที่
เพ่ือประกอบกิจการร้านอาหาร De Recipe Café เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง และจังหวัดพะเยา ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง และจังหวัดพะเยา ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง ทรงพระกรุณา         
โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๓,๘๕๐ ราย ณ หอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๑๗๙ ลงวันที่      
๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ       
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                
ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๔๑๔๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การรับรองปริญญา ได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm  
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ         
ที ่ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 
 

http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm%20และหนังสือสำนักงาน%20ก.พ
http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm%20และหนังสือสำนักงาน%20ก.พ


-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗) เป็นระยะเวลา ๕ ปีการศึกษา          
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และเห็นชอบความเหมาะสมของคณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
เป็นปีท่ี ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

สรุปเรื่อง 
  สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗) เป็นระยะเวลา ๕ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และเห็นชอบความเหมาะสม
ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
เป็นปีที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องยื่นขอรับ
การตรวจประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา ตามเกณฑ์ สทนพ.๖๑.๐๐๔ โดยจะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนถึงก าหนด
วันเปิดรับนักศึกษาใหม่ หรือก่อนเปิดการศึกษาในปีการศึกษาหน้าไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรครบ ๔ ปีการศึกษา จนกระทั่งได้รับการรับรองสถาบัน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง รายงานผลการหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองบริการการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
   กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลการหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองบริการการศึกษา      
โดยมีปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองบริการการศึกษา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง  รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การบูรณาการ เพ่ือน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน)” เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริมกก จังหวัดเชียงราย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง  ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือรายงาน
ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และน าผลการประเมินจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง  รายงานผลการรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
สรุปเรื่อง 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอรายงานผลการรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ด้านการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติดีเด่น     
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน ซึ่งได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว 
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จากส านักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดปรากฏ        
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง  รายงานการใช้งานระบบ e-learning มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอรายงานการใช้งานระบบ e-learning มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้เก็บข้อมูลการใช้งานระบบ e-learning ระหว่างวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ 
๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบ  e-learning ในภาพรวม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง  รายงานการจัดการมรดกของรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย  จุลาสัย 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอรายงานการจัดการมรดกของรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย  จุลาสัย 
อดีตรองอธิการบดี และอาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้แจ้งความประสงค์มอบหนังสือ
และเงินจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้เขียนไว้ในพินัยกรรม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานโครงการ STOP TEEN MOM (หยุดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : SALC ศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอสรุปผลการด าเนินงานโครงการ STOP TEEN MOM (หยุดการตั้งครรภ์ 
ที่ไม่พร้อมในวันรุ่น) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : SALC ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ณ บริเวณชั้น ๓ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง รายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๓ "เมืองแพร่เกมส์" 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๓ "เมืองแพร่เกมส์" ณ จังหวัดแพร่ 
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัล 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓... 

 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง ก าหนดการ ล าดับการวางพานพุ่ม และแผนผังการถวายราชสดุดี ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๔ ปี 

สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งก าหนดการ ล าดับการวางพานพุ่ม และแผนผังการถวายราชสดุดี ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๔ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้อมร าลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ รวมทั้งเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนเพ่ือสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕... 
 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ 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 มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 
 

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 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๒๕- 
 

 

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

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

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   

๔.๕ 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  

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

๔.๘ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๖- 
 

๔.๘ ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์เครื่องมือกลาง จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์
ศูนย์เครื่องมือกลาง และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

ศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ด าเนินการจัดประกวดการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๓.๑ ผลงานการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) 
และอักษรย่อ ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติผลงานการประกวดสัญลักษณ์ (Logo)  และอักษรย่อ
ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง และมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่จะด าเนินการจัดประกวดตราสัญลักษณ์
และอักษรย่อดังกล่าว ให้น าเสนอผลงานการออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อไปด้วย 
 

ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ 
(Logo) และอักษรย่อ ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง เผยแพร่ผ่าน website 
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑ การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน
พุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธรูปนาคปรก
จ าลอง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบก าหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน               

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

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

แต่งกายชุดปกติขาว นิสิตแต่งกายชุดสุภาพ 
 
 

๑. ทุกคณะ/วิทยาลัย ได้ด าเนินการเข้าร่วม ในพิธีดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. กองการเจ้าหน้าที่  ได้ด าเนินการเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมรถบัส              
ปรับอากาศของมหาวิทยาลัยพะเยา ในพิธีดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 

๓. กองกลาง ได้ด าเนินการจัดเตรียมพวงมาลัยข้อพระกร จ านวน 
๕ พวง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ในพิธีดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 

 

๓. มอบกองการเจ้าหนา้ที่... 
 

 



-๒๗- 
 

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

๔. มอบกองกลาง จัดเตรียมพวงมาลัยข้อพระกร จ านวน ๕ พวง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ในงานพิธีดังกล่าว
ต่อไป 

๕. ผู้ร่วมบริจาคเงินในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท               
จะได้รับพระพุทธรูปนาคปรกพระนามาภิไธย สธ. และเหรียญทองค า น้ าหนัก ๑ บาท          
โดยก าหนดจ านวนผู้รว่มบริจาคดังกล่าว จ านวน ๑๐๐ ท่าน เพื่อเข้ารับพระราชทานวัตถุมงคลดังกล่าว 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 
๔.๕ การขยายระยะเวลารับทุนและการเบิกจ่าย

เงินทุน กรณี นายณัฐกรณ์  ใบแสง 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้เรียกเงินทุนจาก นายณัฐกรณ์  ใบแสง คืนมหาวิทยาลัยหลังจากวันกลับเข้า

ปฏิบัติงาน  
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่เรียกเงินทุนจาก นายณัฐกรณ์  ใบแสง คืนมหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลา 

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

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการเรียกเงินทุนจาก นายณัฐกรณ์  
ใบแสง คืนมหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลา ๔ เดือน ๑๙ วัน 
(ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)            
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๘,๘๘๙ บาท (สามแสนแปดพัน
แปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ ขออนุมั ติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี              
ดร.พิชญะ  ค าอ้าย อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๔๑๑๒๑๑ ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน ๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให ้ดร.พิชญะ  ค าอ้าย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๑๒๑๑ ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน ๑ 

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

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตอืน ดร.พิชญะ  ค าอ้าย เป็นหนังสือ เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท าหนังสือ ว่ากล่าวตักตือน                    
ดร.พิชญะ  ค าอ้าย เรียบร้อยแล้ว  

๔.๘ ขอหารือ... 
 

 



-๒๘- 
 

๔.๘ ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอน ภาคฤดูร้อน ในรายวิชาฝึกงาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือกับรองอธิการบดี           
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ภาคฤดูร้อน ในรายวิชาฝึกงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน ภาคฤดูร้อน ในรายวิชาฝึกงาน เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๑๐ ขอหารือเกี่ยวกับการให้อักษร I และอักษร P 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการให้อักษร I และอักษร P ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เฉพาะรายวิชา 

๗๐๔๔๗๓ ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา ๗๐๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ด้วยอักษร P ในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

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

 

๑. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การให้อักษร I และอักษร P เพิ่มเติม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป   

๔.๑๑ ขออนุมัติยกเว้น ๑๐ % ของเงินค่าลงทะเบียน
ทั้งหมด ในโครงการประชุมวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ 
ของคณะแพทยศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตมิอบอธิการบด ีพิจารณาการอนุมัติยกเว้น ๑๐ % ของเงินค่าลงทะเบียน
ทั้งหมด ในโครงการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ของคณะแพทยศาสตร์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติยกเว้น 
๑๐ % ของเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด ในโครงการประชุมวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ของคณะแพทยศาสตร์ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๑๓ การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต        
ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เพิ่มเติม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพิ่มเติม 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอปรับฐานข้อมูลของการติดตาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เพิ่มเติม ในระบบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อใช้ในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
และ สกอ. เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๑๕ ขอ อ นุ มั ติ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
งบประมาณรายได้ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนิน
โครงการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๔ โครงการ โครงการละ ๖,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๒๔,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ได้รับลงนามในสัญญาโครงการ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายได้         
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
จ านวน ๔ โครงการ โครงการละ ๖,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๒๔,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๑๖ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๙- 
 

๔.๑๖ ขออนุมัติงบประมาณการวิจัยโครงการ 
“พัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ” 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติงบประมาณการวิจัยโครงการ “พัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ” จ านวน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) จากกองทุนเพื่อการศึกษา หมวดอุดหนุนท่ัวไป  
เงินอุดหนุนโครงการ Excellence Center  

๒. อนุมัติศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงาน           
ที่บริหารจัดการงบประมาณและด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ จากแหล่งเงิน
ภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม           
ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้ วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์   
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์                
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘               
ให้มีกรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือผู้อ านวยการวิทยาลัย ซึ่งคัดเลือกกันเอง              
กลุ่มสาขาวิชาละ ๑ คน จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ คือ    
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา 
๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทิน
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔.๑ ขออนุมัติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี   
นายเกี ยรติ ศั กดิ์   ตั นติ จริ ยาพันธ์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๓๘๒ 
กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๓๘๒ กฎหมาย

อาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายชัชวาลย์ ปุนนะวัน รหัสนิสิต  ๕๔๑๑๐๙๘๘  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C 
๑.๒ นายนพพร ปิจดี รหัสนิสิต  ๕๔๑๑๑๘๔๔  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 

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

 

คณะนิ ติ ศ าสตร์  จั ดท าหนั งสื อ  ว่ ากล่ า วตั ก เ ตื อน                    
นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ ์เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๐- 
 

๖.๑.๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ณ
ภัทร  ศรีรักษา อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๕๑๗๑ ชีวิตและสุขภาพ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.ณภัทร  ศรีรักษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๑ ชีวิตและสุขภาพ             

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๑๓๖ ราย 
๒. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ณภัทร  ศรีรักษา เป็นหนังสือ 

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

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท าหนังสือ ว่ากล่าวตักเตือน                    
ดร.ณภัทร  ศรีรักษา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๕.๑ ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นายวิภพ  แพงวังทอง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๒๔๑๑๑ การส ารวจเบื้องต้น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายวิภพ  แพงวังทอง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลการศึกษา

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

ทอง เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผล
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าหนังสือ             
ว่ากล่าวตักเตือน นายวิภพ  แพงวังทอง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๕.๒ ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๗๐๕๙๘ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ          

การสื่อสาร ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๗๐๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

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

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าหนังสือ          
ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินกิ จกรรม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปยังคณะ/วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
รายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗)            
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ในรายวิชาฝึกงาน บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้หารือร่วมกับรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ
รายวิชาฝึกงานและค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท
ต่อนิสิต ๑ คน และมอบกองบริการการศึกษาจัดท าเป็นประกาศเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น 

   กองบริการการศกึษา จึงขออนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
รายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ขออนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อนิสิต ๑ คน 
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
๓. มอบกองบริการการศึกษา ปรึกษาหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
รายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน เพ่ือใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒  เรื่อง ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑ 

สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ ๒๕๕๗” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เพ่ือเชื่อมความรู้ทั้งระบบสากลและภูมิภาคอาเซียนให้กับคณาจารย์และภาพลักษณ์ที่ดี
ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) ศึกษารายละเอียดการจัด

โครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือให้นักวิจัยใช้ผลงาน
ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓  เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีผลใช้กับนิสิตรหัส ๕๖ 
เป็นต้นไป 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗       
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีผลใช้กับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา นั้น 
 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีผลใช้กับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีผลใช้กับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีผลใช้กับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔  เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการยกเลิกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) ของรายวิชา ๒๔๑๑๕๒ 
แคลคูลัส ๒ ๓(๓-๐-๖) และรายวิชา ๒๔๑๒๕๓ แคลคูลัส ๓ ๓(๓-๐-๖) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติยกเลิกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) ของรายวิชา ๒๔๑๑๕๒ แคลคูลัส ๒ ๓(๓-๐-๖) และรายวิชา ๒๔๑๒๕๓ 
แคลคูลัส ๓ ๓(๓-๐-๖) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการยกเลิกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) ของรายวิชา ๒๔๑๑๕๒ แคลคูลัส ๒ 
๓(๓-๐-๖) และรายวิชา ๒๔๑๒๕๓ แคลคูลัส ๓ ๓(๓-๐-๖) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕  เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมคีณะ/วิทยาลัย ขอขยายเวลาผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาทางการเงิน รวมจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวสิริภาภรณ์ ดวงสิริ รหัสนิสิต ๕๔๐๒๔๓๔๒  
นิสิตหลักสูตร วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

๒. นายวรัญญู  จันนุ่ม  รหัสนิสิต ๕๕๑๑๐๓๖๑ 
นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)  

๓. นางสาวจุฬารัตน์  ถีวุฒิตา รหัสนิสิต ๕๖๐๘๔๑๕๙ 
นิสิตหลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) และหลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) 

   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า นิสิตทั้ง ๓ ราย ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งก าหนดวันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียน คือ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
โดยมีค่าปรับการผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ดังนั้น กรณีนิสิตขอขยายระยะเวลาผ่อนผัน
การช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงเห็นสมควรอยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 
อนึ่ง กรณีอนุมัต ิเห็นสมควรขยายระยะเวลาผ่อนผันการช าระเงิน ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยให้นิสิตช าระเงิน ดังนี้ 

๑. ค่าลงทะเบียนเรียน 
๒. ค่าปรับการผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าปรับกรณีขอขยายระยะเวลาผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สัปดาห์ละ ๕๐๐ บาท 

โดยนับตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
อนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๓๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตใิห้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ของนิสิต จ านวน ๓ ราย ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวสิริภาภรณ์   ดวงสิริ รหัสนิสิต ๕๔๐๒๔๓๔๒  
 นิสิตหลักสูตร วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
๑.๒ นายวรัญญู  จันนุ่ม   รหัสนิสิต ๕๕๑๑๐๓๖๑ 

นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)  
๑.๓ นางสาวจุฬารัตน์  ถีวุฒิตา รหัสนิสิต ๕๖๐๘๔๑๕๙ 
 นิสิตหลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) และหลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) 

๒. ให้นิสิตช าระเงิน ดังนี้ 
๒.๑ ค่าลงทะเบียนเรียน 
๒.๒ ค่าปรับการผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๒.๓ ค่าปรับกรณีขอขยายระยะเวลาผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สัปดาห์ละ ๕๐๐ บาท 

โดยนับตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
           
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖  เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖.๑  เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย นางสุวิภา  วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
พร้อมด้วยคณะท างาน และผู้ประกอบการ ได้หารือร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เกี่ยวกับความร่วมมือการด าเนินการหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม และตกลงร่วมกันที่จะจัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้ง
และด าเนินงานเครือข่ายดังกล่าว ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) นั้น  

  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง  
และด าเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์           
และเทคโนโลยีและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม ต่อไป 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖.๒... 

 
 



-๓๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖.๒  เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะระดับชุมชน 
(พะเยาทีวีชุมชน) ระหว่าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถาบันปวงผญาพยาว 
และมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ไดร้ับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะระดับชุมชน (พะเยาทีวีชุมชน) ระหว่าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถาบันปวงผญาพยาว 
และมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

  กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบ
สาธารณะระดับชุมชน (พะเยาทีวีชุมชน) ระหว่าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถาบันปวงผญาพยาว และมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะระดับชุมชน (พะเยาทีวีชุมชน) ระหว่างสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส สถาบันปวงผญาพยาว และมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะระดับชุมชน (พะเยาทีวีชุมชน) 

ระหว่าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถาบันปวงผญาพยาว และมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ก่อนน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับรหัสรายวิชา จาก ๑๒๒๑๐๑ ธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) เป็น ๑๒๒๑๔๐ 
ธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหมี้ผลใช้กับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗       
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับรหัสรายวิชา จาก ๑๒๒๑๐๑ ธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
เป็น ๑๒๒๑๔๐ ธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยให้มีผลใช้กับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณา นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับรหัสรายวิชา จาก ๑๒๒๑๐๑ ธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) เป็น ๑๒๒๑๔๐ 
ธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีผลใช้กับ
นิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติปรับรหัสรายวิชา จาก ๑๒๒๑๐๑ ธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) เป็น ๑๒๒๑๔๐ ธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) ของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีผลใช้กับนิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป ต่อไป 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๓๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับรหัสรายวิชา จาก ๑๒๒๑๐๑ ธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) เป็น ๑๒๒๑๔๐ ธุรกิจเบื้องต้น 

๓(๓-๐-๖) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีผลใช้กับ
นิสิตรหัส ๕๖ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ ท่าน 

คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) ที่ได้รับรางวัล Asia Pacific 
Clinical Nutrition Society Award for ๒๐๑๔ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ ์
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์) ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ โรตารี่สากล 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๖.๒.๒.๑ ก าหนดการจัดประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ โดยมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการ
จัดท าหนังสือเชิญคณบดีแต่ละคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้าน
ธุรการและการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

๖.๒.๒.๒ ก าหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการจัดการประชุมส าหรับผู้บริหารและ
ทักษะการจดบันทึกการประชุม” ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 
อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๒.๓ รายงานสถิติการรับและส่งคืนเอกสารแก้ไข ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) และสรุปประเด็นความผิดพลาดที่พบบ่อยครั้ง รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๒.๔ รายงานการร่วมสมทบทุนท าบุญเนื่องในงานบ าเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๗ ปี พระเดชพระคุณ
หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ วัดศรีโคมค า ในวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมียอดเงิน
จ านวนทั้งสิ้น ๑๑,๗๕๘.๕๐ บาท 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ การจัดท า (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ทั้งระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ ก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสและ
ความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตรในเขตภาคเหนือของไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอ าไพ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 
๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 ๖.๒.๓.๓ รายงานผลการด าเนินงาน... 

 
 



-๓๗- 
 

๖.๒.๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยที่ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์
ที่ได้รับผิดชอบอยู่ โดยได้ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ – วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
และมีโครงการวิจัยที่อยู่ในการประสานงานและติดตามทั้งสิ้น จ านวน ๑๒๙ โครงการ รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๖.๒.๔.๑ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๓ "เมืองแพร่เกมส์" เมื่อวันที่ ๒๐ – ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดแพร่ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเหรียญรางวัล ๒ เหรียญทอง และ  
๒ เหรียญทองแดง 

๖.๒.๔.๒ ก าหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ และกิจกรรมผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กรกรฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๓ ก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา
ของกองกิจการนิสิต ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๕ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานวิชาการ และผู้อ านวยการกอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๖ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๖.๑ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (สายวิชาการ) ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวน ๖ ท่าน คือ  
๑) รองศาสตราจารย์ เชวศักดิ์   รักเป็นไทย  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดา   ไชยมหาวัน  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวพจน์   งามสอาด  (คณะวิทยาศาสตร์) 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลีรักษ์   อัตต์สินทอง  (คณะเภสัชศาสตร์) 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี   อยู่ศิริ  (คณะวิทยาศาสตร์) 
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ช่อล าเจียก  (คณะวิทยาศาสตร์) 

๖.๒.๖.๒ กองการเจ้าหน้าที่ จะด าเนินการแจ้งผลการประเมินการจัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่             
ไปยังผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป   

 

๖.๒.๗ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๗.๑ การปรับแก้ไขก าหนดการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต             

ในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม –  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๗.๒ รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 
 



-๓๘- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น. 
 
 
 

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

(นางสาวรัตนา  ขัตธิ) (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
             หัวหน้างานประชุมและพิธีการ                       ผูช้่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


