
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๗๗ (๑๑/๒๕๕๗) 

วันพุธที ่๒๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๐.๓๐ 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 ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
 ๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๒. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๔. ดร.พงษกร  หงษ์กราย... 
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๑๔. ดร.พงษกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย 
๑๕. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๗. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๐. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ท่าน คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
มหาวิทยาลัยพะเยา คนไทยรายแรกที่ได้รับรางวัลระดับโลกด้านการวิจัยทางโภชนาการ จากสมาคมโภชนาการคลินิก
แห่งเอเชียและแปซิฟิก ให้ได้รับรางวัล Asia Pacific Clinical Nutrition Society (APCNS) Award ประจ าปี ๒๕๕๗ 

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการได้รับรางวัล Asia Pacific Clinical 
Nutrition Society (APCNS) Award ประจ าปี ๒๕๕๗ ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ 
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา จะได้รับงบประมาณรายได้ลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ได้จัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 
ในภาคการศึกษาภาคต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนั้น จึงท าให้งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗ เพ่ิมขึ้น  
ส่วนงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ จะลดลง ฉะนั้น คณะ/วิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะน าเงินงบประมาณสะสม 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไปตั้งเงินงบประมาณในปี ๒๕๕๘ ให้ประสานไปยังกองแผนงานต่อไป 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๕.๑ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน จากเดิมสังกัดกองแผนงาน ย้ายไปสังกัด กองบริหารงานวิจัยและ

ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗  
๕.๒ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ย้ายไปเป็น งานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน สังกัดกองบริการการศึกษา 
๕.๓ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดตั้งหน่วยความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี              

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เป็นประธานการจัดตั้งหน่วยดังกล่าว โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนรวม รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. มอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองอาคารสถานที่ ตรวจสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
การใช้งานเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน และติดชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมเบอร์ติดต่อ
ของแต่ละห้องเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๗๕ (๙/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๕ (๙/๒๕๕๗)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๕ (๙/๒๕๕๗)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๗๖ (๑๐/๒๕๕๗) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ๗๖ (๑๐/๒๕๕๗) นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ๗๖ (๑๐/๒๕๕๗) 
แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๓ (๗/๒๕๕๗)      
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาน าตราสัญลักษณ์ (LOGO)             
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ มาบูรณาการใหม่ และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ใช้ตราสัญลักษณศ์ูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติแบ่งช าระค่าลงทะเบียน 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๔ (๘/๒๕๕๗)      
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนางสาวจุฬารัตน์  ถีวุฒิตา รหัสนิสิต ๕๖๐๘๔๖๕๙ นิสิตหลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา)          
และหลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) ซึ่งให้นิสิตช าระเงินภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีค่าปรับกรณีขอขยาย
ระยะเวลาผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และค่าปรับการผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า เป็นจ านวน 
๓,๐๐๐ บาท และค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐ บาท นั้น 

ในการนี้ นิสิตมีความพร้อมที่จะช าระเงินเพียง ๘,๐๐๐ บาท ส่วนที่ค้างอีก ๑๐,๐๐๐ บาท นิสิตจะสามารถ
ช าระได้ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากครอบครัวมีเงินไม่พอช าระค่าลงทะเบียนตามที่ก าหนด และการขออนุมัติ
แบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะต้นสังกัดของนิสิต เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษา       
ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  

  กองบริการการศึกษา จึงเสนอขออนุมัติแบ่งช าระค่าลงทะเบียน ของนางสาวจุฬารัตน์  ถีวุฒิตา     
รหัสนิสิต ๕๖๐๘๔๖๕๙ โดยนิสิตมีความพร้อมที่จะช าระเงินเพียง ๘,๐๐๐ บาท ส่วนที่ค้างอีก ๑๐,๐๐๐ บาท            
นิสิตจะสามารถช าระได้ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
แบ่งช าระค่าลงทะเบียน ของนางสาวจุฬารัตน์  ถีวุฒิตา รหัสนิสิต ๕๖๐๘๔๖๕๙ โดยนิสิตมีความพร้อมที่จะช าระเงินเพียง 
๘,๐๐๐ บาท ส่วนที่ค้างอีก ๑๐,๐๐๐ บาท นิสิตจะสามารถช าระได้ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตใิห้ นางสาวจุฬารัตน์  ถีวุฒิตา รหัสนิสิต ๕๖๐๘๔๖๕๙ แบ่งช าระค่าลงทะเบียน โดยให้นิสิตช าระเงิน 
เป็นจ านวน ๘,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีกจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้นิสิตด าเนินการช าระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่จะไปปฏิบัติงานหรือจัดโครงการนอกสถานที่ ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานภายในคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ อย่างน้อยหน่วยงานละ ๒ คน พร้อมทั้งจัดท าหนังสือเวียนแจ้ง 
โดยระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่นิสิตหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการทราบด้วย 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์       
พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอน
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณ
รายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้ของคณะ/วิทยาลัยในภาพรวม           
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี  โครงการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเพ่ิมตารางอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและกองทัพภาคที่ ๓   
ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๖ ภาคการศึกษา และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)       
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
(โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คู่ขนาน ๒ ปริญญา ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
   โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 
๑๘,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๑,๐๐๐ บาท นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษา 
จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน           
๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๒ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๘- 
 

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

ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๒ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อรรถสิทธิ์  เมืองอินทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๕๖๗๒๖ สภาวะการเมืองไทยกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.อรรถสิทธิ์  เมืองอินทร์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๕๖๗๒๖ สภาวะการเมืองไทย  
กับสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ของนิสิตจ านวน ๙ ราย ดังนี้ 

๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญณภัทร   วศะวัน  รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๐๕๓๔  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B  
๒. นายทวีศักดิ์    จินดากาศ รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๐๖๓๕  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๓. นายประพันธ์  วิชา   รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๐๖๙๑  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๔. นางสาวปวีณา  มีแรง   รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๐๗๒๕  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๕. นายปัญญาคม  สารเร็ว   รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๐๗๓๖  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๖. นางสาวพรรณธิดา  จ ารัส  รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๐๗๖๙  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๗. นางสาวพัชราภรณ์  มงคล  รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๐๗๗๐  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๘. นายสิทธิชัย  บรรจบ รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๐๙๔๙  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๙. นายอนิวัฒน์  สุชัย  รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๐๙๙๔  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อรรถสิทธิ์  เมืองอินทร์ อาจารย์ประจ า     
สาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา ดร.อรรถสิทธิ์   เมืองอินทร์              
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๕๖๗๒๖ สภาวะการเมืองไทยกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 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 เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อรรถสิทธิ์  เมืองอินทร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๙- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.อรรถสิทธิ์  เมืองอินทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๕๖๗๒๖ สภาวะการเมืองไทยกับ

สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๙ ราย ดังนี้ 
๑.๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญณภัทร   วศะวัน  รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๕๓๔ จากเดิม I แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นายทวีศักดิ์    จินดากาศ รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๖๓๕ จากเดิม I แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นายประพันธ์  วิชา   รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๖๙๑ จากเดิม I แก้ไขเป็น B 
๑.๔ นางสาวปวีณา  มีแรง   รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๗๒๕ จากเดิม I แก้ไขเป็น B 
๑.๕ นายปัญญาคม  สารเร็ว รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๗๓๖ จากเดิม I แก้ไขเป็น B 
๑.๖ นางสาวพรรณธิดา  จ ารัส  รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๗๖๙ จากเดิม I แก้ไขเป็น B 
๑.๗ นางสาวพัชราภรณ ์  มงคล  รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๗๗๐ จากเดิม I แก้ไขเป็น B 
๑.๘ นายสิทธิชัย  บรรจบ รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๙๔๙ จากเดิม I แก้ไขเป็น B 
๑.๙ นายอนิวัฒน์  สุชัย  รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๙๙๔ จากเดิม I แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.อรรถสิทธิ์  เมืองอินทร์ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น           
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเอราวิล  ถาวร อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๖๔๑๐๑ (๓) เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายเอราวิล  ถาวร 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๖๔๑๐๑ (๓)
เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายวีระยุทธ  กองสุวรรณ์  รหัสนิสิต  ๕๖๑๐๔๐๔๐  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B+ 
๒. นายอานนท์  ธรรมราช  รหัสนิสิต  ๕๖๑๐๔๐๖๒  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเอราวิล  ถาวร อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเอราวิล   ถาวร             
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๖๔๑๐๑ (๓) เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 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 เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเอราวิล  ถาวร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต่อไป  
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๐- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายเอราวิล  ถาวร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๖๔๑๐๑ (๓) เครื่องมือพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมและการใช้งาน แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายวีระยุทธ  กองสุวรรณ์  รหัสนิสิต  ๕๖๑๐๔๐๔๐  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๒ นายอานนท์  ธรรมราช  รหัสนิสิต  ๕๖๑๐๔๐๖๒  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเอราวิล  ถาวร เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น           
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๑๔๗๔๕๐ การบริหารงานภาครัฐ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๗๔๕๐ การบริหารงาน
ภาครัฐ ของนิสิตจ านวน ๖ ราย ดังนี้ 

๑. ดาบต ารวจสมโชติ  ปิมแปง  รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๓๒๖๗  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๒. จ่าสิบต ารวจอุทัย  ไชยวัง  รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๓๓๙๑  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๓. ดาบต ารวจบรรเจิด  งานด ี รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๔๐๘๙  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๔. ดาบต ารวจมานิตย์  ดวงแก้ว รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๔๐๙๙  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๕. ดาบต ารวจวรวุฒิ  ดวงแก้ว รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๔๑๐๑  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๖. ดาบต ารวจส าราญ  ใจยา รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๔๑๔๕  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ประจ า   
สาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.วีระ   เลิศสมพร             
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๗๔๕๐ การบริหารงานภาครัฐ 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 ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต่อไป  
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๗๔๕๐ การบริหารงานภาครัฐ         

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๖ ราย ดังนี้  
๑.๑ ดาบต ารวจสมโชติ  ปิมแปง  รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๓๒๖๗  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๑.๒ จ่าสิบต ารวจอุทัย  ไชยวัง  รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๓๓๙๑  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๑.๓ ดาบต ารวจบรรเจิด  งานด ี รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๔๐๘๙  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๑.๔ ดาบต ารวจมานิตย์  ดวงแก้ว รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๔๐๙๙  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๑.๕ ดาบต ารวจวรวุฒิ  ดวงแก้ว รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๔๑๐๑  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 
๑.๖ ดาบต ารวจส าราญ  ใจยา รหัสนิสิต  ๕๕๑๕๔๑๔๕  จากเดิม I  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น           
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๔ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๓๓๔๙๑ การฝึกงาน 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง          
กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๒๓๓๔๙๑ การฝึกงาน ของนายเติมศักดิ์  กันทะวงศ ์รหัสนิสิต ๕๒๕๙๗๓๗๙ จากเดิม U แก้ไขเป็น S นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก        
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก             

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๓๔๙๑ การฝึกงาน 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 นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๓๔๙๑ การฝึกงาน แก้ไขผลการศึกษาของ

นายเติมศักดิ์  กันทะวงศ ์รหัสนิสิต ๕๒๕๙๗๓๗๙ จากเดิม U แก้ไขเป็น S    
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายดิษฐา  จ าปาแขก เป็นลายลักษณ์อักษร 

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

 ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗    
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗    
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร    
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๑๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ เรื่อง  การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ                
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรทอง  ทองจัตุ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรทอง  ทองจัตุ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการคุมสอบ ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๒๓๒๒๑ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.            
ณ ห้องสอบ CE ๙๔๐๓ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรทอง  ทองจัตุ  อาจารย์ประจ า                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.กิตติพิชญ์  กิตติพรไพบูลย์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
เป็นกรรมการคุมสอบ  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ           
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรทอง  ทองจัตุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ             
การประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรทอง  ทองจัตุ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรทอง  ทองจัตุ ต่อไป 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรทอง  ทองจัตุ กรรมการคุมสอบร่วม 
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๒๓๒๒๑ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  

๒. มอบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรทอง  ทองจัตุ ด้วยวาจา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ         
ในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒... 

 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๒ เรื่อง  การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบร่วม ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ          
ของ Dr.Siegfried Karl Fritz Gohlke 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี Dr.Siegfried Karl Fritz Gohlke     
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการคุมสอบร่วม ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๒๔๑๒๒๕ (๑) 
Ordinary Differential Equations ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องสอบ CE 
๐๔๒๐๓ โดยมีนายชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ Dr.Siegfried Karl         
Fritz Gohlke อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการคุมสอบ  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบร่วม            
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ Dr.Siegfried Karl Fritz Gohlke รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของ Dr.Siegfried Karl Fritz Gohlke 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบร่วม ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ Dr.Siegfried Karl Fritz Gohlke ต่อไป 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี Dr.Siegfried Karl Fritz Gohlke กรรมการคุมสอบร่วม    
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๒๔๑๒๒๕ (๑) Ordinary Differential Equations  

๒. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Dr.Siegfried Karl Fritz Gohlke ด้วยวาจา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ               
ในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยเป็ นแผนที่ ถ่ ายทอดแผนกลยุทธ์ ลงสู่ การปฏิบั ติ  รวมทั้ ง ให้ เกิ ดการด า เนิ นการจริ งตามกลยุทธ์                                
ซึ่งประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ และใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน       
ในปีงบประมาณ อีกทั้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาได้ก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้      
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอพิจารณาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน ต่อไป 
 
มติ  ที ่ประชุมได ้พิจารณาแล้วมีมต ิอนุมัต ิผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สรุปเรื่อง 
  กรมศิลปากร ขอแจ้งมติในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีมติมอบผู้แทนกรรมการฯ เดินทางมาพิจารณาสถานที่       
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ขออนุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ตามรูปแบบที่กรมศิลปากร จัดสร้างประดิษฐานไว้ภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  การจัดตารางเรียนตารางสอนบางรายวิชา เป็นสองช่วงเวลา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งการจัดตารางเรียนตารางสอนบางรายวิชา เป็นสองช่วงเวลา จนกว่าการปรับปรุง
อาคารเรียนรวมหลังเก่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากการปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังเก่า อาจไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ทันวันเปิดภาคการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนิสิต  
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนิสิต
ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง         
จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรยายและน าเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์  จันทราปัตย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

๑. เป็นจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติกลางที่ วช. มอบให้เป็นผู้จัดท าในฐานะนักวิจัยอาวุโส 
๒. สาระส าคัญประกอบด้วย 

๒.๑ จรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่นักวิจัยต้องยืดถือ และปฏิบัติ 
๒.๒ จรรยาวิชาชีพในการท าวิจัยและแนวปฏิบัติ 
๒.๓ แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน 
๒.๔  แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
๒.๕ การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย 

๓. นักวิจัย และผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ Website กองบริหารงานวิจัย        
และประกันคุณภาพการศึกษา www.draeqa.up.ac.th 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 
 
 

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


-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ 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 ิดังนี้ 
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... 
 

 



-๑๘- 
 

 

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

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๘ ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์เครื่องมือกลาง จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์
ศูนย์เครื่องมือกลาง และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนย์เครื่องมือกลาง ในการรวบรวมผลงาน
การประกวด เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ศูนย์เครื่องมือกลางต่อไป 
 

 

- 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... 
 

 



-๑๙- 
 

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

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

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
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา ในครั้งที่ 
๗๗ (๑๑/๒๕๕๗) ต่อไป 
 

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 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๔ (๘/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๓.๑ ขอหารือแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ให้

ผู้เกี่ยวข้องสามารถกรอกข้อมูลได้ง่าย รวมทั้งจัดท ากรอบเวลาในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และแจ้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือปฏิบัติ 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการปรับแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์
ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถกรอกข้อมูลได้ง่าย รวมทั้งได้ด าเนินการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๕ 
(๙/๒๕๕๗) เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๑ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๐- 
 

๔.๒.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นายสมศักดิ์  แนบกลาง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๑๐๑ กฎหมายมหาชน
เบื้องต้น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายสมศักดิ์  แนบกลาง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๑๐๑ กฎหมายมหาชน

เบื้องต้น แก้ไขผลการศกึษาของนางสาวพรชนก  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 

 

คณะนิติศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน นายสมศักดิ์  แนบกลาง 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๓๐๒๐๕ กฎหมายอาญา
ภาคความผิด 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิ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 

 

คณะนิติศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๓ ขออนุมัติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวดรุณี  อภัยกาวี อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๖๖๓๒๒ การวิจัยทางการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวดรุณี  อภัยกาว ีอาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๖๓๒๒ การวิจัยทางการศึกษา 

แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี ้
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 

 

วิ ทยาลั ยการศึ กษา  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั กตื อน               
นางสาวดรุณี  อภัยกาว ีเรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๔ ขออนุมัติ... 
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๔.๒.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   
ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๐๙๓๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการประมง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมั ติ ให้  ดร.ดุ จฤดี   ปานพรหมมินทร์  อาจารย์ประจ ารายวิ ชา ๑๐๙๓๒๔ 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 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 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดท าหนังสือ  
ว่ากล่าวตักตือน ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๓๑๓ กฎหมายแรงงาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให ้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 

คณะนิติศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน นายประฐมพงษ์  ทองรอด 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี ดร.เทอดชาติ   ชัยพงษ์ และ              
ดร.อนวัช  อุ่นกอง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๗๖๗๑๔ การบริหารงานวิชาการ 

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 

วิทยาลัยการศึกษา จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ ์
และ ดร.อนวัช  อุ่นกอง เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๘๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ผู้สอนประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม          

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๘๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิง่แวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร เป็นหนังสือ 

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

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน 
ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร เรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๔ การตรวจสอบ... 
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๔.๔ การตรวจสอบข้ อ เท็ จจริ ง  กรณี 
กรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงาน
ของนางสาวณภัทร  แสนโภชน ์

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นางสาวณภัทร  แสนโภชน์ กรรมการคุมสอบร่วม

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

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

 

คณะศิลปศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน นางสาวณภัทร  แสนโภชน ์
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘ ขออนุ มั ติ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
งบประมาณรายได้ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             
ด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๘,๘๕๐ บาท (สองแสนสี่หมื่น
แปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนแผนงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เงินอุดหนุนวิจัย (สะสม) รหัสงบประมาณ ๕๗๔๑๐๔๐๗๐ ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับทราบมติ          
ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑ และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๔.๑๐ การจัดหาพัสดุส าหรับใช้ในโครงการวิจัย 
โครงการบริการวิชาการ และโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอ านาจให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายก ากับดูแล              
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ         
ใช้ในโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม             
กรณีที่การด าเนินการใดที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา              
ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๑ ขอความเห็นชอบ... 
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๔.๑๑ ขอความเห็นชอบการด าเนินงาน       
การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี ้
๑. แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง) 
๒. ผลการจัดล าดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
๓. ระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับเพิ่มเติม) 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม         
และได้ด าเนินการจัดท าในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มอบผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๒ ขอความอนุ เคราะห์ ขอเ ช่ าพื้ นที่          
เพื่ อประกอบกิ จการร้ านอาหาร         
De Recipe Café 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง และกองอาคารสถานที ่
ศึกษารายละเอียดข้อมูลการท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเรียนรวมหลังเก่าและพิจารณาตรวจสอบ
ราคาการขอเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร De Recipe Café เพื่อน าข้อมูลดังกล่าว        
เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง และกองอาคารสถานที่          
ได้ด าเนินการศึกษารายละเอียดข้อมูลการท าสัญญาเช่าพื้นที่
อาคารเรียนรวมหลังเก่าและพิจารณาตรวจสอบราคาการขอ
เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร De Recipe Café         
และได้ด าเนินการน าเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการติดต่อท าสัญญา         
ขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวต่อไป 
 
 

๖.๑.๑ ขออนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ
รายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์
ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ    
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ 

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

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
๓. มอบกองบริการการศึกษา ปรึกษาหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการจัดท า (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน เพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป 

 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๔- 
 

๖.๑.๒ ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑ 

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

การจัดโครงการดังกลา่ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้นักวิจัย
ใช้ผลงานประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ด้วย 

๑. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รับทราบมติ             
ที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานข้อมูลการจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ กับผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย ์
ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) เรียบร้อยแล้ว 

๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) 
ได้ด าเนินการหารือกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการศึกษารายละเอียดการจัดโครงการ
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และได้ด าเนินการ
ประสานตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
เรียบร้อยแล้ว 

 
๖.๑.๕ ขออนุมัติ ขยายระยะเวลาผ่อนผัน          

ก า ร ช า ร ะ ค่ า ล งท ะ เ บี ย น เ รี ย น                
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาผอ่นผนัการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรยีน ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ของนิสิต จ านวน ๓ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวสิริภาภรณ์  ดวงสิริ รหัสนิสิต ๕๔๐๒๔๓๔๒  
 นิสิตหลักสูตร วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
๑.๒ นายวรัญญู  จันนุ่ม  รหัสนิสิต ๕๕๑๑๐๓๖๑ 

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

๒. ให้นิสิตช าระเงิน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี ้
๒.๑ ค่าลงทะเบียนเรียน 
๒.๒ ค่าปรับการผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๒.๓ ค่าปรับกรณีขอขยายระยะเวลาผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สัปดาห์ละ ๕๐๐ บาท 

โดยนับตั้งแต่วันที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
แจ้งมติที่ประชุมให้กับคณะ/วิทยาลัย ทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 
 

 



-๒๕- 
 

๖.๑.๖.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          
ในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะระดับชุมชน 
(พะเยาทีวีชุมชน) ระหว่าง สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบี เอส สถาบันปวงผญาพยาว 
และมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะระดับชุมชน 

(พะเยาทีวี ชุมชน) ระหว่ างสถานี โทรทัศน์ ไทยพีบี เอส สถาบันปวงผญาพยาว               
และมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะ
ระดับชุมชน (พะเยาทีวีชุมชน) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
สถาบันปวงผญาพยาว และมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง แบบฟอรมการจัดท าแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยพะเยา ปงบประมาณ 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 ได้จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้กับผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งในส่วนที่คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรับผิดชอบสอดคล้องกัน นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
แบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นัดประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพ่ือรับฟังค าชี้แจงแบบฟอร์มและรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์ม
การจัดท าแผนดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.           
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒  เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ราง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป

การศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๖ (๑๐/๒๕๕๗) 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ              
มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ดังกล่าว ให้ถูกต้องตามที่เสนอต่อไป นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต            
ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 
๘๐,๐๐๐ บาท/ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับการจัดการศึกษา แผน ก และแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
๑๒๐,๐๐๐ บาท/ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับการจัดการศึกษา แผน ข นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษา 
จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ฉบับที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗           
ฉบับที่ ๒ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 
 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีม่หาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะด าเนินโครงการ 
“ปลูกต้นไม้ในใจเธอ จ านวน ๖,๐๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในแผนกลยุทธ์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย 
และให้นิสิตใหม่ได้มีความภาคภูมิใจในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะด าเนินโครงการในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น  

  กองกิจการนิสิต จึงขอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับกรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป 
   
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓  เรื่อง การด าเนินงานโครงการวิจัยคงค้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีม่หาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย และอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ และศักยภาพด้านวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการด าเนินงานโครงการวิจัย   
คงค้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ จ านวน
โครงการ 

ค้างเบิก
จ่ายเงิน 

รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

๒๕๕๔ ๑๐ - - ๔ สิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุน 
๒๕๕๕ ๓๓ ๑ ๑ ๒๒ สิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุน 
๒๕๕๖ ๔๓ ๒๖ ๒๕ ๓๗ สิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุน 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๒๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การด าเนินงานโครงการวิจัยคงค้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ต่อไป  
   

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ติดตามการด าเนินงานโครงการวิจัยที่คงค้าง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ในส่วนที่นักวิจัยในสังกัดต้องรับผิดชอบด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔  เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะ/วิทยาลัย ได้จัดโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง  ๆภายในมหาวิทยาลัย
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และทราบสถานภาพปัจจุบันจากผลการปฏิบัติงาน
ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๕  เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
สรุปเรื่อง 
   อ้างถึงประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก
เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการสรรหาบุคคล เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ 
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ จ านวน ๑๑ ด้าน นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอแจ้งรายละเอียดประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
๑. นิติบุคคลใกที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงาน

หรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ขอยื่น ตามแบบ สปช.๑ พร้อมหลักฐานแนบ 
๒. นิติบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกปฏิรูปแฟ่งชาติ จะต้องเป็นนิติบุคคล

ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน และเสนอได้ไม่เกิน ๒ ชื่อ 
๓. นิติบุคคล กรณีเป็นสถาบันการศึกษา ให้เสนอชื่อตามมติของสภาหรือคณะกรรมการสถาบัน 

พร้อมเอกสารหลักฐาน และมติของนิติบุคคล 
๔. ก าหนดวันเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา 

๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐   

กองการเจ้าหน้าที่... 
 
 



-๓๐- 
 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
ภายใต้การเสนอชื่อของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีสถานะเป็นองค์การมหาชนและนิติบุคคล รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุเคราะห์เสนอรายชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้เสนอรายชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จ านวน ๒ ราย คือ 
๑.๑ นายนคร   ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑.๒ ผศ.ดร.วีระ เลิศสมพร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดส่งรายชื่อตามมติของสภาหรือคณะกรรมการสถาบัน พร้อมเอกสารหลักฐาน
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สิทธิชัย  ลีวิวัฒน์วงศ์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๓๗๗๐๔ การจัดการทางการเงินขั้นสูง 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
ดร.สิทธิชัย  ลีวิวัฒน์วงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
ในรายวิชา ๑๓๗๗๐๔ การจัดการทางการเงินขั้นสูง ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะวิทยาการจั ดการและสารสนเทศศาสตร์  จึ งขออนุมั ติ การส่ งผลการศึ กษาล่ าช้ า กรณี                         
ดร.สิทธิชัย  ลีวิวัฒน์วงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สิทธิชัย  ลีวิวัฒน์วงศ์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๓๗๗๐๔ การจัดการทางการเงินขั้นสูง 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.สิทธิชัย  ลีวิวัฒน์วงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ต่อไป  
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๓๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.สิทธิชัย  ลีวิวัฒน์วงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ในรายวิชา ๑๓๗๗๐๔ การจัดการทางการเงินขั้นสูง ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สิทธิชัย  ลีวิวัฒน์วงศ์ 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๗ เรื่อง ขอปรับปรุงลดยอดบัญชีรายได้ค้างรับ (ค่าล้างจาน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีส่ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา และได้มีข้อสังเกตประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายได้ค้างรับ ประกอบด้วย ค่าเช่าร้านค้า      
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าล้างจานรายเดือน ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับช าระเงิน มหาวิทยาลัยพะเยา 
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี รายได้ค่าเช่าค้างรับจากการเช่าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย นั้น 

  กองคลัง จึงขอปรับปรุงลดยอดบัญชีรายได้ค้างรับ (ค่าล้างจาน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีรายได้ค่าเช่าค้างรับจากการ   

เช่าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แจงส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามค าสั่งที่ ๘๒๗/๒๕๕๖ 
๒. คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริง จ านวน ๔ ครั้ง  
๓. คณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นควรให้ปรับปรุงลดยอดบัญชีรายได้     

ค้างรับ (ค่าล้างจาน) จ านวน ๖๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากการบันทึกรับรู้รายได้ดังกล่าวเป็นการบันทึก
บัญชีโดยที่ไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า และเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ช่วงเวลาที่บั นทึกรับรู้รายได้นั้น              
ไม่ปรากฏรายการค่าน้ าประปาและค่าไฟฟ้า จึงมีความเป็นไปได้ว่า ไม่มีผู้เช่าในช่วงเวลานั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๓.๑  โรงอาหารที่ ๑ ร้านที่ ๙ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และเดือนกันยายน ๒๕๕๓   
มียอดค่าล้างจานค้างช าระ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ โรงอาหารที่ ๑ ร้านที่ ๑๐ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มียอดค่าล้างจานค้างช าระ 
จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ อาคารส านักหอสมุด ร้านที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ – พฤษภาคม ๒๕๕๓ มียอดค่าล้างจานค้างช าระ 
จ านวน ๓๒,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ อาคารส านักหอสมุด ร้านที่ ๑๐ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๒ มียอดค่าล้างจานค้างช าระ 
จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 

๔. คณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นควรให้ปรับปรุงลดยอดบัญชีรายได้ค้างรับ 
(ค่าล้างจาน) จ านวน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากรายได้ค่าล้างจานที่บันทึกไว้นั้น ไม่มีสัญญาเช่าร้าน
ประกอบกับไม่ปรากฏรายการค่าน้ าประปาและค่าไฟฟ้า จึงมีความเป็นไปได้ว่าการบันทึกรายได้ดังกล่าว เป็นช่วงเวลา  
ปิดภาคเรียนและไม่มีผู้ประกอบการค้าใดๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๔.๑ อาคารส านักหอสมุด ร้านที่ ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ และเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๓ 
มียอดค่าล้างจานค้างช าระ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 

 ๔.๒ อาคารส านักหอสมุด ร้านที่ ๑๐ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๓ มียอดค่าล้างจานค้างช าระ 
จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน... 
 
 



-๓๒- 
 

๕. หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบรายการตามข้อ ๓ และ ๔ แล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๕.๑ หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏตามข้อ ๓ และ ๔ แล้ว 
 ๕.๒ ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ และเพ่ิมความระมัดระวัง 
ในการบันทึกบัญชี ตลอดจนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
 ๕.๓ ให้กองคลังเสนอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้ความเห็นชอบ
ปรับปรุงลดรายการรายได้ดังกล่าว  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ปรับปรุงลดยอดบัญชีรายได้ค้างรับ (ค่าล้างจาน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงลดยอดบัญชีรายได้ค้างรับ (ค่าล้างจาน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             

เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๘ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์  ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่      
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๑๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย 
คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๑๘ โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้คณะนิติศาสตร์ด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

๒. มอบผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
ติดตามผลการบริหารการจัดโครงการและการด าเนินงานของทุกโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยก าหนดให้ทุกคณะ/วิทยาลัย น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ
ให้มหาวิทยาลัยพะเยาทราบเป็นระยะ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙... 
 
 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๙ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่      
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๑ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๑ โครงการ 
พร้อมงบประมาณสนับสนุน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป 
โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ) ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๑ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุน ๘๐,๐๐๐ บาท 
(แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑๐ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูล

ประชาชน ด้านการจัดการศึกษา Digital Content ระหว่างส านักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือ ที่ ศธ ๑๕๙๐.๐๓/๕๙๑๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน ด้านการจัดการศึกษา Digital Content    
๔ องค์กร ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว และให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสาร ด าเนินการตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน ด้านการจัดการศึกษา Digital Content ระหว่าง ส านักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) และ
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน ด้านการจัดการศึกษา 
Digital Content ระหว่าง ส านักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูล

ประชาชน ด้านการจัดการศึกษา Digital Content ระหว่างส านักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) 
และมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยการศึกษา และมอบกองบริการการศึกษา 
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๕ คน 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๕ คน 

๒. ดร.สันติ บูรณะชาติ 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๙ คน 

๓. ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๑๐ คน 

  กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิต
ได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน ทั้งนี้ สัดส่วนของจ านวนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 
๑ คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๓ คน ดังนั้น กรณีวิทยาลัยการศึกษาขอแต่งตั้งอาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์  

   จึงเห็นสมควรอยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแต่งตั้ง
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยการศึกษา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยการศึกษา ต่อไป 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ของวิทยาลัยการศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยในข้อ ๖ ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา
ให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท และในข้อ ๗ ได้ก าหนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจการเกษตร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน 
ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท นั้น 
 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ไม่ได้เป็นไปตามที่คณะฯ ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละหลักสูตร จึงใคร่ขออนุมัติแก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ดังนี้ 
   ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 
๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

๖.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 ๖.๒.๑๑ สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 
 

  ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อนน ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

๗.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 ๗.๒.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไข
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. ไม่อนุมัติการขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 

 
 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๗ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
(ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
เทคโนโลยี พัฒนายา อาหาร เครื่องส าอาง และสมุนไพร รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๒.๑ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ของกลุ่มเอกลักษณ์ เพ่ือให้หน่วยงานต่าง  ๆได้ตั้งเป้าหมาย
ในแต่ละปี พ.ศ. ส าหรับประกอบการประเมินผู้บริหารต่อไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๒ รายงานการประชุมเรื่อง “ความร่วมมือด้านการสนับสนุนการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย” โดยมีสาระส าคัญที่มีผลกระทบโดยตรงกับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ในส่วนการสนับสนุนทุนวิจัย จ านวน ๓ โครงการ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๓ ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ รายงานการประชุม เรื่อง         
“การประชุมหารือเรื่องทุน คปก. – พ้ืนที่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือแนวทางการสนับสนุนการ
วิจัยในโครงการทุนวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเศก คปก. – พ้ืนที่ (คปก. ABC) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งก าหนดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างสื่อมวลชน กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม s.v futsal club 

๖.๓.๔ ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนะน าการใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการน าเสนองาน
ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๖.๓.๔.๑ ระบบการน าเสนอผ่าน AirPlay (AirPlay Presenter) โดยใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สายด้วย AirPlay 

จะช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเสนอเอกสารหรือไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ จากอุปกรณ์ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ iOS (ได้แก่ iPhone และ iPad) 

๖.๓.๔.๒ ระบบการสื่อสารด้วย LYNC ๒๐๑๓ เป็น application ส าหรับช่วยในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย 
โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการส่งข้อความ การสื่อสารด้วยเสียงและภาพ การโทรศัพท์เข้าเบอร์ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา การรับสายจากเบอร์ภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๔.๓ แนะน าการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ BI (Business Intelligence)            
เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่น าข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
มาประมวลผลร่วมกันเพ่ือสร้างเป็นสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร ซึ่งจะแสดง
ในรูปแบบตัวเลขเชิงสรุป ภาพแผนภูมิ และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Pivot Table    

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 
 



-๓๗- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

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

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

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


