
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๗๕ (๙/๒๕๕๗) 

วันพุธที ่๒๓ 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. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
 
 
 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๙. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง คงชนะ) แทน 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายวรปรัชญ์  ศรีดวงค า) แทน 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก  ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๑๐. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์... 
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๑๐. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๑๑. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๒. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๓. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๔. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๕. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๖. ดร.พงษกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย 
๑๗. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๘. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย  หัวหน้างานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๙. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๒๐. นายธนวิชญ์  ศรีดวงค า วิศวกร 
๒๑. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๒. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๔. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๕. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. แนะน า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง คงชนะ รักษาการรองคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ท่าน คือ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร (คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 
๓. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนรวม รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค

ภายในอาคาร เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน              
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคด้านระบบน้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  
โดยได้ด าเนินการประสานการวางแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว 
กับผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ า (นายชลธร  ปั่นเจริญ) สังกัดกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบเส้นทางเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา สายที่ ๒ 
โดยใช้เส้นทางตั้งแต่บริเวณอาคารเรียนรวมหลังเก่า อาคารส านักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
ถึงหอพักนิสิต (UP – Drom) และจะด าเนินการจัดพ้ืนทีต่ั้งร้านค้าภายในอาคารเรียนรวมหลังเก่า  

๖. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๖ 

๗. กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดท าภูกามยาวนิวส์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๗๓ “๑๒ ศูนย์บริการ
เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
 ๘. มอบกองบริการการศึกษา... 
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๘. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม จัดท า website มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นภาษาอังกฤษ 
โดยให้ประสานข้อมูล กับกองบริการการศึกษา   

๙. ก าหนดการประชุมนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๑๕๖๑) ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑๐. ก าหนดแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
๑๑. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จากส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
๑๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะท าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการสนับสนุน

การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒ 
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ จังหวัดเชียงใหม ่

๑๓. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงทางการเกษตรในมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัยที่ครบวงจรให้กับคณาจารย์ นิสิต รวมถึงเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง 

๑๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม
และศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบและบ่มเพาะวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ (อาคารเรียน ๓,๖๐๐ ที่นั่ง)  
บริเวณด้านหลังกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๗๔ (๘/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๔ (๘/๒๕๕๗)  
เมื่อวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๔ (๘/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง แบบฟอร์มและกรอบเวลาการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๔ (๘/๒๕๕๗)      
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์
ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถกรอกข้อมูลได้ง่าย รวมทั้งจัดท ากรอบเวลาในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ประกอบกับ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยได้น าแบบฟอร์มการจัดท าแผน และกรอบเวลาการด าเนินการเข้าที่ประชุม 
และได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอแบบฟอร์มและกรอบเวลาการจัดท า       
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เพ่ือให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะได้ถือปฏิบัติ และเพ่ือให้กองแผนงานได้รวบรวมในภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม  

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
แบบฟอร์มและกรอบเวลาการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ต่อไป  
 
มติ  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนทุนการเดินทาง
ไปเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนทุนการเดินทางไปเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นการ   
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ      
ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา     
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนทุนการเดินทางไปเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนทุนการเดินทางไปเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดการแต่งกายของนิสิตด้วยชุดเวียง

ในวันศุกร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สรุปเรื่อง 
   ด้วยกองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดการแต่งกายของนิสิต   
ด้วยชุดเวียงในวันศุกร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดการแต่งกายของนิสิต   
ด้วยชุดเวียงในวันศุกร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดการแต่งกายของนิสิตด้วยชุดเวียงในวันศุกร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง        
กับด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อไป 
 

มติ  กองกิจการนิสิตขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๖ งาน ประกอบด้วย งานธุรการ 
งานรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล งานพัฒนาหลักสูตร งานสนับสนุนวิชาการ และงานวิเทศสัมพันธ์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วนั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา โดยขออนุมัติเพ่ิม 
“งานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน” ในโครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา ทั้งนี้ 
โดยขออนุมัติรับบุคลากรจากโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ มาปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจ
ด้านการสนับสนุนงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
อนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา โดยขออนุมัติเพ่ิม “งานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการจัด     
การเรียนการสอน” ในโครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา ทั้งนี้ โดยขออนุมัติรับบุคลากรจากโครงการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ มาปฏิบัติงานดังกล่าว ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๑ 
สรุปเรื่อง 
   ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๔๔๐๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้         
กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 
และน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม 
๑ วันที ่๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗    

 อาหารกลางวัน ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 
 อาหารว่าง (บ่าย) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารเย็น ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 
๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗     
 อาหารว่าง (เช้า) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารว่าง (บ่าย) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารกลางวัน ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 

๓ ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๗ ถึงวันที่ ๒ ก.ค. ๕๗ ๑๑ ชั่วโมง ๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 
 รวม   ๑๑๙,๖๕๐ 

  

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๑ ตามรายการข้างต้น 
รวมเป็นจ านวนเงิน ๑๑๙,๖๕๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๑ ดังนี้  
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม 
๑ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗    

 อาหารกลางวัน ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 
 อาหารว่าง (บ่าย) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารเย็น ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 
๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗     
 อาหารว่าง (เช้า) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารว่าง (บ่าย) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารกลางวัน ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 

๓ ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๗ ถึงวันที่ ๒ ก.ค. ๕๗ ๑๑ ชั่วโมง ๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 
 รวม   ๑๑๙,๖๕๐ 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตคิ่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๑ ที่ไม่สามารถเบิกได้ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมเป็นจ านวนเงิน 
๑๑๙,๖๕๐ บาท ตามรายการ ดังนี้ 

 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม 
๑ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗    

 อาหารกลางวัน ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 
 อาหารว่าง (บ่าย) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารเย็น ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 
๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗     
 อาหารว่าง (เช้า) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารว่าง (บ่าย) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารกลางวัน ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 

๓ ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๗ ถึงวันที่ ๒ ก.ค. ๕๗ ๑๑ ชั่วโมง ๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 
 รวม   ๑๑๙,๖๕๐ 

 

๒. มอบอ านาจให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลส่วนงานหรือหน่วยงานนั้นๆ มอบหมาย  
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีที่มีการใช้โรงแรม 
เป็นสถานที่ในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
มหาวิทยาลัยพะเยา (สมศ.) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) มหาวิทยาลัยพะเยา และหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษา         
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยาน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ รวมทั้งพิจารณาน าข้อเสนอแนะ
ไปด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สูงยิ่งขึ้น นั้น 
 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) มหาวิทยาลัยพะเยา และข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง น าข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาไปด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  
๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง 

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๓.๓/๔๑๖ ลงวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ : 
ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม โดยใช้โปรแกรม      
อักขราวิสุทธิ์ร่วมกัน ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  เรื่อง  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม  
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗      
ณ สถาบัน Southbourne School of English เมือง Bournemouth ประเทศอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕  เรื่อง  งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 1st International Conference on Complementary 

Treatments for Cancer and Diseases (1st CTCD 2014) 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 1st International Conference on Complementary 
Treatments for Cancer and Diseases (1st CTCD 2014) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ Holiday Inn Hotel จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการทิศทางการวิจัยและแนวทาง              

การพัฒนากว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืน โดยชาวพะเยาเพื่อเมืองพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการทิศทาง    
การวิจัยและแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืน โดยชาวพะเยาเพ่ือเมืองพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร      
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 
 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ 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 จังหวัดเชียงรา 

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... 
 

 



-๑๒- 
 

 

- 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) 

๔.๘ 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 

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 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้
อักษร I และอักษร P เพิ่มเติม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา          
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาต่อไป   

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 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๓... 
 

 



-๑๓- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๓ (๗/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลั ก เกณฑ์ การ ให้ การสนั บสนุ น              
การเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ 
ด้ วยงบประมาณรายได้ ของคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
พ.ศ. ..... 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการเดินทางไป
เสนอผลงานวิชาการด้วยงบประมาณรายได้ของคณะ/วิทยาลัย 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน
การเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการด้วยงบประมาณรายได้ของ
คณะ/วิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๗๕ (๙/๒๕๕๗) เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔.๑ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี  
นายณัฐภูมิ  จันทราช อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๔๑๕๔ ว่ายน้ า 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายณัฐภูมิ  จันทราช อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๔๑๕๔ ว่ายน้ า แก้ไขผล

การศึกษา ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
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           
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ ว่ ากล่ าวตั กเตื อน                
นายณัฐภูมิ  จันทราช เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ แก้ไขผล

การศึกษา ของนิสิตจ านวน ๗ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายนิตินัย   ไชโย  รหัสนิสิต  ๕๖๑๐๑๐๙๒  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 
๑.๒ นางสาววารีทิพย ์ 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  เป็งปานันทร์หัสนิสิต  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 

 

คณะวิทยาศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ ว่ ากล่ าวตั กเตื อน                 
ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย เรียบร้อยแล้ว 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์... 
 

 



-๑๔- 
 

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

 

๔.๔.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบท
ส าหรับงานมัลติมีเดีย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.ภัทรา  บุรารักษ ์อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย 

แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวจิราพร  เอี่ยมสอาด 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 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ภัทรา  บุรารักษ ์เรียบร้อยแล้ว  

๔.๔.๔ ขออนุมัติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี          
นายศุภโชค  โปษยานนท์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๗๒๒๒ ภาพยนตร์เบื้องต้น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายศุภโชค  โปษยานนท ์อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๒๒ ภาพยนตร์เบื้องต้น                  

แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวสุวิมล  ใจวงค์ รหัสนิสิต ๕๕๐๗๙๗๒๕ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+  
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายศุภโชค  โปษยานนท ์

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

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน นายศุภโชค  โปษยานนท ์เรียบร้อยแล้ว  

๔.๔.๕ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี   
นายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๓๒๑๐๓ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๒๑๐๓ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี ้
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 ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน นายทศพล  คุ้มสุพรรณ เรียบร้อยแล้ว  

๔.๔.๖ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๕- 
 

๔.๔.๖ ขออนุมัติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นายกนต์ณัฐ  ปู่เกตุแก้ว อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๒๒๔๓๒ การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
และกองทุน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายกนต์ณัฐ  ปู่เกตุแก้ว อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๒๔๓๒ การบัญชีหน่วยงานภาครฐั

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 

 
 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน นายกนต์ณัฐ  ปู่เกตุแก้ว เรียบร้อยแล้ว  

๔.๔.๗ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาววิชุดา  พิพิธพิบูลย์สุข อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๙๙๓๑๒ เภสัชเวท
ส าหรับเภสัชศาสตร์ ๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาววิชุดา  พิพิธพิบูลย์สุข อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๙๙๓๑๒ เภสัชเวท

ส าหรับเภสัชศาสตร์ ๑ แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวกนกวรรณ  สมจิตร์ รหัสนิสิต 
๕๕๐๖๐๐๒๗  จากเดิม B แก้ไขเป็น B+ 

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

 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ ว่ ากล่ าวตั กเตื อน                 
นายณัฐ  นาเอก เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔.๘ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   
นายชิดพงษ์  โพธิรังสิยากร อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายชิดพงษ์  โพธิรังสิยากร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน             

แก้ไขผลการศึกษา ของนายชินบุตร  สุภาผล รหัสนิสิต ๕๕๙๑๓๗๑๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D  
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายชิดพงษ์  โพธิรังสิยากร เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น             

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

 
 

คณะศิ ลปศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ  ว่ ากล่ าวตั ก เตื อน                 
นายชิดพงษ์  โพธิรังสิยากร เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔.๙ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๖- 
 

๔.๔.๙ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายเขตไทย  วงศ์วิชัย อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา 

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 และคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนให้กับนิสิต หมู่เรียนที่ ๒๑ และหมู่เรียนที่ ๒๒ ในรายที่ได้รับการอนุมัติแก้ไข           
ผลการศึกษา จาก F เป็น D หรือ D+ หรือ C และนิสิตที่ไม่ต้องการลงทะเบียนเรียน               
ในรายวิชาดังกล่าว 

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

 

คณะศิ ลปศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ  ว่ ากล่ าวตั ก เตื อน                 
นายเขตไทย  วงศ์วิชัย เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔.๑๐ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๐๕๓๐๑ การอ่านเชิงวิชาการ 

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 

 

คณะศิ ลปศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ  ว่ ากล่ าวตั ก เตื อน                 
นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็น
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็นการจัดการโรงแรมและ          
การท่องเที่ยว ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

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

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๗- 
 

๔.๕.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นางสาววาสินี  นันทขว้าง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๒๐๗ เอกเทศสัญญา ๒ 

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 

 

คณะนิติศาสตร์ จัดท าหนังสือ ว่ากล่าวตักตือน นางสาววาสินี  นันทขว้าง 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕.๓ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นายปรมินทร์  คณิสราพรพงศ์  อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๒๘๒๒๑ หลักการตลาด 

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 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน นายปรมินทร์  คณิสราพรพงศ์ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕.๔ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี ดร.สุจิตรา  วสุวัต อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๑๓๔๙๒ สหกิจศึกษา 

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 าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุจิตรา  วสุวัต เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ ขอหารื อ กรณี นิ สิ ตขอย้ ายคณะ          
จ ากหลั กสู ต ร ร ะดั บปริ ญญาตรี           
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 
๒ ปริญญา (สาขาเดียวขอย้ายมาคู่ขนาน) 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติกรณีนิสิตขอย้ายคณะ จากหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ของนิสิตจ านวน ๕๙ ราย เนื่องจากภาระงานอาจารย์
และนิสิตมีจ านวนมากเกินกว่าจ านวนที่แจ้งต่อคุรุสภา 

วิทยาลัยการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ขอคืนสภาพการเป็นนิสิต... 
 

 



-๑๘- 
 

๔.๙ ขอคืนสภาพการเป็นนิสิต มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการคืนสภาพการเป็นนิสิต และอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย              

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หลังก าหนดสอบปลายภาค 
ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (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 าระค่าปรับลงทะเบียน         
หลังก าหนด โดยใช้อัตราเหมาจ่าย โดยอนุโลม ระดับปริญญาตรี ๕,๐๐๐ บาท และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ านวน  

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

 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการแจ้งนิสิตและคณาจารย์ถือปฏิบัติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับ          
การช าระเงินค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔  
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๐ การตรวจสอบข้อ เท็ จจริ ง  กรณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
ของนายเอกพงษ ์ เรือนอุ่น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายเอกพงษ์  เรือนอุ่น กรรมการคุมสอบ

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๐๐๖๑๔๐ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม หมู่เรียนที่ ๑ 
๒. มอบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเอกพงษ์  เรือนอุ่น 

ด้วยวาจา เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง           
แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดท าหนังสือ  
ว่ากล่าวตักตือน นายเอกพงษ์  เรือนอุ่น เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๒ สรุ ปผลการด า เนิ นการประกวด
ออกแบบตราสัญลั กษณ์  (LOGO)        
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาน าตราสัญลักษณ์ (LOGO) 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ มาบูรณาการใหม่ และให้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ได้ด าเนินการน าตราสัญลักษณ์ 
(LOGO) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ 
มาบูรณาการใหม่ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๙- 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติขั้นตอนการรับส่งเอกสาร 
ให้กองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ขั้นตอนการรับส่งเอกสารให้ลกองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ขอหารือการมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงาน
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้หัวหน้าส่วนงานไม่สามารถมีอ านาจในการอนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ขออนุมัติแบบฟอร์มค าสั่งคณะ/วิทยาลัย 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาโท/เอก 
และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ ์
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแบบฟอร์มค าสั่งคณะ/วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาโท/เอก และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งมติที่ประชุม ให้กับคณะ/วิทยาลัยทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขอหารือเรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษานัดประชุมหารือกับวิทยาลัยการศึกษา 
เพื่อทบทวน เรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนัดประชุมหารือ
กับวิทยาลัยการศึกษา เพื่อทบทวน เรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๖.๑.๕ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต          
ในมหาวิทยาลัย ของนิสิตช้ันปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
– ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ขออนุมัติปรับระยะเวลาด าเนินโครงการเป็นระหว่างวันที่             
๒๑ กรกฎาคม – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งมติที่ประชุมให้กับคณะ/วิทยาลัยทราบ เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๗ ขอความอนุ เคราะห์ งบประมาณ
สนับสนุนเพื่อท าวิจัยหลังปริญญาเอก                  
ณ สาธารณรัฐออสเตรีย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อท าวิจัยหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย              

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ เพื่อเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 
ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเดินทางจากจังหวัดเชียงราย – จังหวัดกรุงเทพฯ 
– สาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐออสเตรีย – จังหวัดกรุงเทพฯ – จังหวัดเชียงราย 
โดยใช้งบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดสรรงบประมาณให้กับคณะ/วิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางต่อไป 

 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน
เพื่อท าวิจัยหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย 
ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ 
เป็นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับทราบมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๙ การจัดท าแผนกลยุทธ์... 
 

 



-๒๐- 
 

๖.๑.๙ การจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดท าแผนกลยุทธ์ระดับคณะ           

ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
๒. มอบผู้บริหารทุกท่านศึกษาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ โดยเสนอกรอบ

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

อีกครั้งหนึ่ง เพื่อท าความเข้าใจและปรับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการนัดประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗           
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง พิจารณาทบทวนและเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗)      
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เรียกเงินทุนจาก นายณัฐกรณ์  ใบแสง คืนมหาวิทยาลัยหลังจาก     
วันกลับเข้าปฏิบัติงาน และมอบกองการเจ้าหน้าที่เรียกเงินทุนจากนายณัฐกรณ์  ใบแสง คืนมหาวิทยาลัย ในช่วง
ระยะเวลา ๔ เดือน ๑๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๓๐๘,๘๘๙ บาท (สามแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) นั้น 

  นายณัฐกรณ์  ใบแสง จึงขอพิจารณาทบทวนและเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑. ทบทวนมติที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการเรียกเงินจ านวน ๓๐๘,๘๘๙ บาท (สามแสนแปดพันแปดร้อย

แปดสิบเก้าบาทถ้วน) คืนจาก นายณัฐกรณ์  ใบแสง โดยเฉพาะพิจารณาเหตุผลและอาศัยข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับใด ในการใช้ดุลยพินิจให้ นายณัฐกรณ์  ใบแสง คืนเงินดังกล่าว 

๒. หากพิจารณาตามข้อ ๑ แล้ว เพ่ือความเป็นธรรมแก่ นายณัฐกรณ์  ใบแสง ขอโปรดพิจารณา    
เพิกถอนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ทบทวนและเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. ทบทวนมติที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการเรียกเงินจ านวน ๓๐๘,๘๘๙ บาท (สามแสนแปดพันแปดร้อย
แปดสิบเก้าบาทถ้วน) คืนจาก นายณัฐกรณ์  ใบแสง โดยเฉพาะพิจารณาเหตุผลและอาศัยข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับใด ในการใช้ดุลยพินิจให้ นายณัฐกรณ์  ใบแสง คืนเงินดังกล่าว 

๒. หากพิจารณาตามข้อ ๑ แล้ว เพ่ือความเป็นธรรมแก่ นายณัฐกรณ์  ใบแสง ขอโปรดพิจารณา    
เพิกถอนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ต่อไป 
 
มติ  กองการเจ้าหน้าที่ขอถอนวาระการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
ฉบับที่ ๒ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอน
ผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอน
ผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส าหรับนิสิตหลักสูตร        
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชา      
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โครงการพิเศษ            
(แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชา            
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๑  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Dr.William Kingsbury อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี Dr.William Kingsbury           
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษ      
เพ่ือการสื่อสาร ของนางสาวกนกกาญจน์  ยาแก้ว รหัสนิสิต ๕๖๐๓๔๙๔๑ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์  จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Dr.William Kingsbury อาจารย์ประจ า           
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี Dr.William Kingsbury         
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 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 Dr.William Kingsbury อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ Dr.William Kingsbury อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวกนกกาญจน์  ยาแก้ว รหัสนิสิต ๕๖๐๓๔๙๔๑ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Dr.William Kingsbury เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น           
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒.๒... 
 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๒  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล           
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๒ 
ของนายภูวดล  เครือมา รหัสนิสิต ๕๕๑๑๒๕๕๔ จากเดิม C แก้ไขเป็น A นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล อาจารย์ประจ า           
สาขาวิชาภาษาจีน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล         

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 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 นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๒ 

แก้ไขผลการศึกษาของนายภูวดล  เครือมา รหัสนิสิต ๕๕๑๑๒๕๕๔ จากเดิม C แก้ไขเป็น A 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น           

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

           
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓  เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓.๑  เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๗๐๔๓๒๕ ภาพพิมพ์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้า      
กว่าก าหนด ในรายวิชา ๗๐๔๓๒๕ ภาพพิมพ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี               
นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๒๕- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๗๐๔๓๒๕ ภาพพิมพ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นการกระท า
ความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ                   

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๗๐๔๓๒๕ ภาพพิมพ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๒๓๓๙๒ การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๓๒๓๓๙๒ การฝึกงาน
เวชกิจฉุกเฉิน ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๒๓๓๙๒ การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 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 นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ในรายวิชา ๓๒๓๓๙๒ การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓.๓  เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์

ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๒๓/๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์           
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๓/๐๐๒๑๒๓  
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ า           
สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์         
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๒๓/๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 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              
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ส่งผลการศึกษาล่าช้า           

ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๓/๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น           

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

 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔... 

 
 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔ เรื่อง ขอหารือการเพิ่มระยะเวลาในการตรวจข้อสอบและส่งรายงานผลการศึกษา 
รายวิชาของคณะนิติศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ขอหารือเกี่ยวกับการเพ่ิมระยะเวลาในการตรวจข้อสอบและส่งรายงานผลการศึกษา
ของคณะนิติศาสตร์ จากเดิม อาจารย์ผู้สอนต้องส่งรายงานผลการศึกษามายังคณะภายใน ๑๔ วัน นับจากวันสุดท้าย
ของการสอบ และคณะต้องจัดส่งมายังกองบริการการศึกษาภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการศึกษา 
(รวมระยะเวลา ๑๗ วัน) ขอขยายเป็น ให้คณะรวบรวมและจัดส่งมายังกองบริการการศึกษา ภายใน ๔ สัปดาห์  
นับจากวันสุดท้ายของการสอบ นั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการส่งรายงานผลการศึกษาตามก าหนดการเดิม 
และมอบกองบริการการศึกษาสรุปประเด็นน าสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือการเพิ่มระยะเวลาในการตรวจข้อสอบและส่งรายงานผลการศึกษา 
รายวิชาของคณะนิติศาสตร์ ดังนี้ 

๑. การขยายระยะเวลาในการตรวจข้อสอบและส่งรายงานผลการศึกษาออกไป ไม่สามารถท าได้ 
เนื่องจากจะกระทบกับการลงทะเบียนรายวิชาของนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป รวมถึงการพ้นสภาพ
การเป็นนิสิต 

๒. ระยะเวลาในการตรวจสอบและส่งรายงานผลการศึกษา มีช่วงเวลาระหว่าง ๑๗ – ๒๘ วัน ขึ้นอยู่กับรายวิชานั้น
สอบช่วงต้นหรือช่วงปลายของการสอบ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอหารือการเพ่ิมระยะเวลาในการตรวจข้อสอบและส่งรายงานผลการศึกษา รายวิชา
ของคณะนิติศาสตร์ ต่อไป 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. ไม่อนุมัติการขยายเวลาในการตรวจข้อสอบและส่งรายงานผลการศึกษารายวิชาของคณะนิติศาสตร์ 
เนื่องจากการขยายระยะเวลาในการตรวจข้อสอบและส่งรายงานผลการศึกษาออกไป จะกระทบกับ
การลงทะเบียนรายวิชาของนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป รวมถึงการพ้นสภาพการเป็นนิสิต  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕... 
 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติไม่รับนิสิตย้ายคณะในชั้นปีที่ ๒ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา             
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยการศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 
๒ ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รหัส ๕๗) มีนิสิตที่เข้าเรียนตามหลักสูตรดังกล่าว โดยระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย จ านวน ๗๒๑ ราย 
๗ สาขาวิชา เนื่องจากมีนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(Admission) ไม่มีโอกาสเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ต้น และเนื่องจากในระบบ Admission ไม่ได้ก าหนด            
ให้นิสิตเลือก จึงท าให้ที่ผ่านมามีนิสิตที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ได้ยื่นค าร้องขอย้ายคณะจากหลักสูตรเดี่ยว
มาเรียนหลักสูตรควบ ๒ ปริญญา ในชั้นปีที่ ๒ เป็นจ านวนมาก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๐ การย้ายสาขาวิชา นิสิตต้องเรียนตามแผนการศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งการรับนิสิตกลุ่มดังกล่าวมาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ส่งผลให้เกิดปัญหา
ในด้านการจัดการเรียนการสอน และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา 

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขออนุมัติไม่รับนิสิตย้ายคณะในชั้นปีที่ ๒ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา    
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
อนุมัติไม่รับนิสิตย้ายคณะ ในชั้นปีที่ ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตไิม่รับนิสิตย้ายคณะ ในชั้นปีที่ ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากนิสิตจะไม่ได้เรียนรายวิชาตามแผน            
ในชั้นปีที่ ๑ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา 

๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ไม่รับนิสิตย้ายคณะ          
ในชั้นปีที่ ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอนุโลม 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นิสิตได้ปรับความรู้ พ้ืนฐานก่อนเข้าศึกษาจริง มีทักษะการใช้ชีวิตอันจะน าไปสู่การปรับตัวในการเรียน          
ระดับมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์และระหว่างเพ่ือน และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นไทย ตลอดจนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่            
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้วนั้น เนื่องจากการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว ได้ก าหนดให้มีการจัดท าสื่อการเรียนรู้
ทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ และการทดสอบทางด้าน (pre-test และ post-test)         
ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินการยังไม่มีประกาศค่าใช้จ่ายรองรับ นั้น  

กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๒๙- 
 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอนุโลม ดังนี้  
๑. ค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) กรณีอาจารย์เป็นผู้ด าเนินการผลิต 

เฉพาะทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ รายวิชา ขออนุมัติใช้ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๒. ค่าตอบแทนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนด าเนินการติดตามและตอบข้อสงสัยให้แก่นิสิตที่มีข้อซักถาม 
หลังจากเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ จ านวนชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงละ 
๒๐๐ บาท/คน ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ 
ระบบรับตรง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๓. เงินรางวัลส าหรับนิสิตที่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (post-test) สูงสุดของแต่ละคณะ 
รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ 

๔. ค่าตอบแทนกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ (pre-test และ post-test) ขออนุมัติใช้ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
อนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอนุโลม ดังนี้ 

๑. ค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (e - Learning) กรณีอาจารย์เป็นผู้ด าเนินการผลิต   
เฉพาะทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ รายวิชา ขออนุมัติใช้ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๒. ค่าตอบแทนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนด าเนินการติดตามและตอบข้อสงสัยให้แก่นิสิตที่มีข้อซักถาม 
หลังจากเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ จ านวนชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงละ 
๒๐๐ บาท/คน ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ 
ระบบรับตรง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๓. เงินรางวัลส าหรับนิสิตที่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (post-test) สูงสุดของแต่ละคณะ 
รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ 

๔. ค่าตอบแทนกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ (pre-test และ post-test) ขออนุมัติใชประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
อนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอนุโลม ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอนุโลม 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             

เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๗ เรื่อง ขออนุมัติตารางแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
พบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
และชี้แจงข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติตารางแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
อนุมัติตารางแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตารางแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๘ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยกองบริการการศึกษาได้ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับนิสิต และได้จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แล้ว นั้น   

  บัดนี้ กองบริการการศึกษา ได้สรุปข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับนิสิตเรียบร้อยแล้ว              
กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

ที ่ ระดับ 
จ านวนหลักสูตร 

(รายการ) 
จ านวนรับ 

(คน) 
๑. ปริญญาตรี ๘๘ ๖,๘๘๐ 
๒. ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ๗ ๓๔๐ 
๓. บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ๓๒ ๗๗๐ 
๔. บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ๑๐ ๙๕ 

 

    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๓๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
อนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตหิลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

ที ่ ระดับ 
จ านวนหลักสูตร 

(รายการ) 
จ านวนรับ 

(คน) 
๑. ปริญญาตรี ๘๘ ๖,๘๘๐ 
๒. ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ๗ ๓๔๐ 
๓. บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ๓๒ ๗๗๐ 
๔. บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ๑๐ ๙๕ 

 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับเพ่ิมหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ในหลักสูตร/สาขาวิชา ที่คณะ/วิทยาลัย คาดว่าจะรับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๙ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ (แผน ข) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว จ านวน ๒ คน 
แต่เนื่องจากจ านวนผู้สมัครมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนด ซึ่งไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ             
ได้ตามหลักสูตร นั้น   

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
อนุมัติยกเลิกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ                
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พิจารณาทบทวนการยกเลิก
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 
 
 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ รายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย) ประจ าภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ ก าหนดการอบรมการใช้งานแท็บเล็ตส าหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ รุ่น 
ในวันที่ ๘ , ๑๕ และ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   

๖.๓.๑.๓ แนะน าการใช้งานระบบบริการการศึกษา (Student Management System) เว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 
เพ่ือตรวจสอบรายงานสถิติจ านวนนิสิต Drop out ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เชิญคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมแผนกลยุทธ์
ด้านเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๓.๑ ประชาสัมพันธ์งดการใช้โฟมในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดซื้อกล่องชานอ้อย จ านวนทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ กล่อง 
เพ่ือใช้ในโครงการ First Step Camp ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และขอความร่วมมือไปยัง 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการลดจ านวน
ปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๖.๓.๓.๒ มอบกองอาคารสถานที่ ประสานการน ากล่องชานอ้อย/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดจ าหน่ายในราคาถูก 
กับร้านขายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

๖.๓.๓.๓ ขอความร่วมมือผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา กรอกแบบสอบถามโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้องค์กรสุขภาวะคุณภาพชีวิตในการท างาน Happy Workplace บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
และส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ งานสภาพนักงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประเมินความส าเร็จของคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรต่อไป     

๖.๓.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตภายในคณะ/วิทยาลัย น าบัตรนิสิต 
scan เข้าใช้งานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยาทุกครั้ง เพ่ือใช้ในการค านวณค่าเปอร์เซ็นต์การเข้าใช้งานของนิสิต
แต่ละคณะ/วิทยาลัย และจะด าเนินการคืนเป็นค่าหนังสือแก่คณะ/วิทยาลัย ตามจ านวนเปอร์เซ็นต์การเข้าใช้งาน
ของนิสิตต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๓๓- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

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

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

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


