
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๘๐ (๑๔/๒๕๕๗) 

วันพุธที ่๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ 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.คมสรรพ์  บุณยสิงห์) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(นายวรกฤต  แสนโภชน์) แทน 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นายปัญญา  ยงยิ่ง) แทน 
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)   
๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บุญญานุช  ชีวาเกียรติยิ่งยง) แทน  
 ๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายดวงดี แสนรักษ์) แทน  
๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๕. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี) แทน 
๒๖. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๘. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๙. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

- ไม่มี - 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ดร.พงษกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย 
๗. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 ๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์... 
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๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๑๐. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๓. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๔. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นางสาววราภรณ์  ผลดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาววลัยภรณ์  ธรรมสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๑. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดี กับคณะนิติศาสตร์ ที่นิสิตได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา
เนื่องในวันรพีวิชาการ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย นายสิงหนาถ  แสงไชยา และนางสาวนิภาภรณ์  ลาภเสถียร 
นิสิตชั้นปีที่ ๔ โดยมีอาจารย์เฉลิมวุฒิ  สาระกิจ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 
จากการแข่ งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน                  
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพ่ือครอบครองเป็นระยะเวลา ๑ ปี 

๒. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ในการเสนอหนังสือให้อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีลงนาม 
ให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งเป็น รักษาการแทนไปพลางก่อน เนื่องจากอธิการบดีหมดวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ และอยู่ในระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี 

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ก ากับดูแลการปรับปรุงห้องเรียนภูกามยาว และการจัดสรรสถานที่
พ้ืนทีใ่นอาคารเรียนรวมหลังเก่า เพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 

๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการย้ายคณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 
ไปยังอาคารเรียนรวมหลังใหม่ เพ่ือใช้พ้ืนที่ของอาคารเรียนรวมหลังเก่าในการจัดท าห้องปฏิบัติการ          
ของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 

๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน                   
ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 

๖. มอบคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมแก่นิสิตที่มีผลการเรียนต่ า            
เพ่ือลดปัญหาการ drop out ของนิสิต โดยขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ประสานแจ้งนิสิตภายในคณะ/วิทยาลัย 
ให้เข้าร่วมการเรียนการสอนเพ่ิมเติมต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๗๙ (๑๓/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๙ (๑๓/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๙ (๑๓/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๕๖๗๓๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๕๖๗๓๑ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร       
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๕๖๗๓๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๑๕๖๗๓๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

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

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๔๗๒๕๐ รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๗๒๕๐ รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายจารุวัฒน์   ชูจันทร์  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๓๕๕๖ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B  
๒. นายอรอิสรา   นักลับ  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๖๙๕๓ จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๗๒๕๐ รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๖- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์ อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ๑๔๗๒๕๐ รัฐประศาสนศาสตร์

เบื้องต้น แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๒.๑ นายจารุวัฒน์   ชูจันทร์  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๓๕๕๖ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B  
๒.๒ นายอรอิสรา   นักลับ  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๖๙๕๓ จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง รายละเอียดการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานสายวิชาการ (หลักสูตรเร่งรัด) 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการทดสอบและอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับพนักงานสายวิชาการที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายละเอียดการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานสายวิชาการ (หลักสูตรเร่งรัด) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
รายละเอียดการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานสายวิชาการ (หลักสูตรเร่งรัด) ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตกิารอบรมภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานสายวิชาการ (หลักสูตรเร่งรัด) 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเครือข่ายระบบไร้สาย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งปัจจุบันความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย (WIFI) เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา
ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และต้องการให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด ทางมหาวิทยาลัยพะเยา
และบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัทในเครือ จึงได้เสนอโครงการความร่วมมือลงทุนติดตั้งให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเครือข่ายระบบไร้สาย (WIFI) ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเครือข่ายระบบไร้สาย มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

 

 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) บันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเครือข่ายระบบไร้สาย มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเครือข่ายระบบไร้สาย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง            
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ คุณวุฒ ิ

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ 
ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ คุณวุฒิ     
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.mua.go.th/users/bhes/front_home/curr%20ac2557/curr%20ac.2557.html 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  แบบอย่างที่ดีในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ของคณะสหเวชศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งแบบอย่างที่ดีในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ของคณะสหเวชศาสตร์ เพ่ือเป็นแบบอย่าง
และใช้ในการปรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารครั้งต่อไป และสามารถดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปเล่มรายงานการประเมินตนเองของคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้ที่ www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/   
QualityDev.aspx รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง  สรุปการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : SALC 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอสรุปการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : SALC โดยได้จัด
นิทรรศการหมุนเวียนเรื่องความรู้โรคไข้เลือดออก ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ บริเวณ ชั้น ๓ อาคารศูนย์บรรณสาร   
และสื่อการศึกษา ในระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือป้องกันตนเองจากยุงกัด และเผยแพร่ความรู้
แก่ชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง  แผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๒) 
สรุปเรื่อง 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งแผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๒) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           

เรื่ อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร      
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร          

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ            
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ     
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๕  
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ (ร่ าง)  บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ          

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี ้

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

 
 

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... 
 

 



-๑๐- 
 

 

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

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๘ ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์เครื่องมือกลาง จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์
ศูนย์เครื่องมือกลาง และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

ศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ
รายงานผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง 
แก่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพเพื่อพิจารณา 
ก่อนน 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... 
 

 



-๑๑- 
 

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

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

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 

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 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๕ (๙/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๖.๒.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ  (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง                      
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการประสาน
คณะแพทยศาสตร์ ให้ด าเนินการน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ เสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป 
 

๖.๒.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๒- 
 

๖.๒.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตร         
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ 
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชา 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการประสาน
คณะแพทยศาสตร์ ให้ด าเนินการน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การสอบผ่านรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ 
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
  

๖.๒.๕ ขออนุมัติไม่รับนิสิตย้ายคณะในช้ันปีท่ี ๒ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติไม่รับนิสิตย้ายคณะ ในช้ันปีท่ี ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากนิสิตจะไม่ได้เรียนรายวิชา            
ตามแผน ในช้ันปีท่ี ๑ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของคุรุสภา 

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

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ไม่รับนิสิตย้ายคณะ    
ในช้ันปีท่ี ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๘ (๑๒/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๓.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ 
(Logo) ของศูนยว์ิจัยสัตว์ทดลอง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และอักษรย่อ             
ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
 

ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ใช้ตราสัญลักษณ ์(Logo) และอักษรย่อของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การจัดท าวารสารนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ นัดประชุมหารือ
การจัดท าวารสารของคณะ กับคณะ/วิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป 

คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ 
ได้ด าเนินการนัดประชุมหารือการจัดท าวารสารของคณะ              
กับคณะ/วิทยาลัย ในวันจันทร์ที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๓- 
 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)               
พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว หน้าที่ ๑ ข้อ ๓ 
บรรทัดที่ ๔ จาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็น รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์  ในการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
เกณฑ์การพิจารณาการเทียบค่าประสบการณ์
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
การเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการเทียบค่าประสบการณ์
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติการงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท
กล่องโฟมและลดการใช้พลาสติกภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ  
การงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมและลดการใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กองอาคารสถานที่ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นางสาววาสนา  นากุ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๓๐๓๓๙๙ ฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๓. อนุมัติให้ นางสาววาสนา  นากุ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งผลการศึกษาล่าช้า ใน

รายวิชา ๓๐๓๓๙๙ ฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๔. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววาสนา  นากุ เป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน    
นางสาววาสนา  นาก ุเรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๔- 
 

๔.๓ ข อ อ นุ มั ติ แ ก้ ไ ข ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า                 
กรณี นายศักดิ์พันธ์   แดงมณี และ         
นายชลติพันธ์  เปล่งวิทยา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๖๑๔๑ คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายศักดิ์พันธ์  แดงมณี และนายชลติพันธ์  เปล่งวิทยา อาจารย์ผู้สอนประจ า

รายวิชา ๐๐๖๑๔๑ คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน แก้ไขผลการศึกษาของ      
นางสาวอธิสรา  ราชตา รหัสนิสิต ๕๖๐๒๔๑๔๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายศักดิ์พันธ์  แดงมณี และ           
นายชลติพันธ ์ เปล่งวิทยา เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก           
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าหนังสือว่า
กล่าวตักตือน นายศักดิ์พันธ ์ แดงมณี และนายชลติพันธ์  เปล่งวิทยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ พิจารณาความผิดของอาจารย์ผู้สอน กรณี
แจ้งก าหนดการแก้ไขอักษร I ให้นิสิต
ผิดพลาด 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์              
ว่ากล่าวตักเตือน นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ๒๓๓๔๙๑ การฝึกงาน 
เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อไป 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ
ว่ากล่าวตักเตือน นายดิษฐา  จ าปาแขก เรียบร้อยแล้ว  

๔.๖ ข อ อ นุ มั ติ ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง            
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
๑. ปรับโครงสร้างจากเดิม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายบริหาร (๒) ฝ่ายวิชาการ                

(๓) ฝ่ายกิจการพิเศษ ปรับเป็น ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายบริหาร (๒) ฝ่ายวิชาการ               
(๓) ฝ่ายกิจการนิสิต (๔) ฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย 

๒. แยกโครงสร้างออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี ้
๒.๑ โครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒.๒ โครงสร้างการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น าการปรับปรุงโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗ ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด าเนินการ ๑ คณะ 
๑ โมเดล ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    
คณะนิติศาสตร์ และกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นัดประชุมหารือ เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด าเนินการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การสื่อสาร ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
นัดประชุมหารือ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด าเนินการ ๑ คณะ 
๑ โมเดล ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันจันทร์ที่ 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะนิติศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๘ ความกา้วหน้า... 
 

 



-๑๕- 
 

๔.๘ ความก้าวหน้าและขอหารือรูปแบบ 
การจัดโครงการการประชุมวิชาการ
พะเยาวิจัย ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้มีการงดการเรียนการสอนนิสติระดับปริญญาโท ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
๒. อนุมัติการใช้สถานที่หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดโครงการการประชุม

วิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘ และโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล 
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าหนังสือประสานไปยังกองบริการ
การศึกษา เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ          
ที่ประชุม และได้ด าเนินการจัดท าหนังสือประสานไปยังกองบริการ
การศึกษา เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ผลการประเมิ นคุณภาพการศึ กษา             
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๐ ขออนุมัติรูปแบบตราน้ าดื่มเพื่อใช้ประกอบ
ขอใบรับรอง อย. จากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรูปแบบตราน้ าดื่ม รูปแบบที่ ๒ น้ าดื่ม ตราฟ้ามุ่ย             
เพื่อใช้ประกอบขอใบรับรอง อย. จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

วิทยาเขตเชียงราย รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ การประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนา
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน            
จากมูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
แบบสร้างสรรค ์นัดประชุมหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย   
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตอ่ไป 
 
 

ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ 
ได้ด าเนินการประชุมหารือเรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีแนวทางการท างานดังนี ้
๑. ประสานงานกับคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยดังกล่าว 

ต่อไป 
๒. ประสานงานกับมูลนิธิไฟเซอร์เพื่อส่งข้อเสนอโครงการ

รับทุนวิจัยดังกล่าว ต่อไป 
๓. รายงานผลการด าเนินโครงการรับทุนวิจัยดังกล่าว           

เสนอมูลนิธิไฟเซอร์ทราบ ต่อไป 
 

๖.๑.๒ ขอหารอื... 
 

 



-๑๖- 
 

๖.๑.๒ ขอหารือการจัดโครงการนิทรรศการ
โครงงานนิสิต ครั้งที่ ๔ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน         
ของนิสิตภายในคณะ/วิทยาลัย เพื่อร่วมหารือก าหนดจัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต   
ครั้งที่ ๔ ให้สอดคล้องและเอื้อประโยชน ์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนิสิต กับรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ขอหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการประชุม 
KM4P 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดการจัดประชุม KM4P ในวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (AAR) อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ  และ
วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๑. จากเดิม ข้อ ๘.๑ เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาด าเนินการตามโครงการ 

เป็น เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมง    
ต่อปีการศึกษา 

๒. เพิ่มเติม ข้อ ๘.๒ ท ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ร่วมกับศูนย์หรือหน่วยงานอื่น
ภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองการท ากิจกรรมจิตอาสาจากหน่วยงานที่นิสิตไปร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาด้วย 

 

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา
นิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี           
ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๔๑๐๓ ฟิสิกส์เบื้องต้น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๓ ฟิสิกส์เบื้องต้น แก้ไขผล

การศึกษา ของนางสาววรัญชนา  เต็งสุวรรณ์ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง เป็นลายลักษณ์อักษร 

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

 

คณะวิ ทยาศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั กตื อน                        
ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ โครงการจัดตั้งหน่วยบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งหน่วยบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยตรวจสอบภายใน รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๘ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๗- 
 

๖.๑.๘ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
พัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบ
การบริหารงาน ที่อัตราเกินประกาศ
มหาวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงาน              

ที่อัตราเกินประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี ้
๑.๑ อาหารเช้า จ านวน ๓ มื้อ มื้อละ ๑๐๐ บาท ๑๒๐ บาท และ ๒๐๐ บาท เป็นจ านวน 

๑๙,๓๔๐ บาท 
๑.๒ อาหารกลางวัน จ านวน ๑ มื้อ มื้อละ ๑๕๕ บาท เป็นจ านวน ๔,๓๔๖ บาท 
๑.๓ อาหารเย็น จ านวน ๒ มื้อ มื้อละ ๑๒๘ บาท ๑๕๑ บาท   เป็นจ านวน ๑๑,๖๓๙ บาท 
๑.๔ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท เป็นจ านวน  ๒,๐๕๐ บาท 

๒. มอบอ านาจให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลส่วนงานหรือหน่วยงานนั้นๆ มอบหมาย  
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีที่มีอัตราการเบิกจ่าย
เกินประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔         
ในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอน
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณ
รายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิต          

ระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราการใหทุ้นผู้ช่วยสอนแก่นิสติระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนี ้
๒.๑ ให้ปรับแก้ไข ข้อ ๒  

จาก ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
เป็น ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.๒ ให้เพิ่มเติมข้อความ “ให้ยกเลิกประกาศ หรือค าสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้             
ให้ใช้ประกาศนี้แทน” ใน (ร่าง) ประกาศดังกล่าว 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองคลังเพื่อน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน           
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบรกิารการศึกษา ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้   
ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณ
รายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป     
ของนางสาวรุ่งนภา  จันทร์ศรี รหัสนิสิต ๕๕๐๑๓๔๔๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อ านาจ  อ่อนสะอาด อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป แก้ไขผลการศึกษาของ 
นางสาวรุ่งนภา  จันทร์ศรี รหัสนิสิต ๕๕๐๑๓๔๔๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ลออรัตน์  พัวพิทยาเลิศ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๖๓๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.ลออรัตน์  พัวพิทยาเลิศ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๖๓๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์
พ้ืนฐาน ของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑. นายสาวนราภรณ์ จันทร์วงค์  รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๒๗๖  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B  
๒. นายพลางกูร     โรจนอุดมวุฒิกุล รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๔๐๑ จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๓. นายพัทธดนย์     ผลทิพย์ รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๔๑๒  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 
๔. นางสาวแพรววนิต  เรืองภูม ิ  รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๔๕๖  จากเดิม C แก้ไขเป็น B  

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ลออรัตน์  พัวพิทยาเลิศ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ลออรัตน์  พัวพิทยาเลิศ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๖๓๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ลออรัตน์  พัวพิทยาเลิศ อาจารย์ประจ าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ลออรัตน์  พัวพิทยาเลิศ อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ๓๖๓๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 
แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายสาวนราภรณ์ จันทร์วงค์  รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๒๗๖  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นายพลางกูร     โรจนอุดมวุฒิกุล รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๔๐๑ จากเดิม D แก้ไขเป็น  D+ 
๑.๓ นายพัทธดนย์   ผลทิพย์ รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๔๑๒  จากเดิม B   แก้ไขเป็น A 
๑.๔ นางสาวแพรววนิต เรืองภูม ิ รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๔๕๖  จากเดิม C    แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ลออรัตน์  พัวพิทยาเลิศ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๓... 

 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๓  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Nikola Uzunovski นางสาววีรดา  บัวบังใบ 
นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ และนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๑๓๑๒ การสร้างสรรค์ ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
Mr.Nikola Uzunovski นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ และนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๘๑๓๑๒ การสร้างสรรค์ ๒ 
ของนางสาวกัญญารัตน์  เผ่าก๋า รหัสนิสิต ๕๕๑๒๐๒๖๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น B นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Nikola Uzunovski 
นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ และนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Nikola Uzunovski นางสาววีรดา  บัวบังใบ 
นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ และนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๘๑๓๑๒ การสร้างสรรค์ 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 Mr.Nikola Uzunovski นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว          
นายนิธิศ  วนิชบูรณ ์และนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ Mr.Nikola  Uzunovski นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว 
นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ และนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น อาจารย์ผู้สอนประจ า ๑๘๑๓๑๒ การสร้างสรรค์ ๒ 
แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวกัญญารัตน์  เผ่าก๋า รหัสนิสิต ๕๕๑๒๐๒๖๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Nikola Uzunovski 
นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ และนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น 
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒  เรื่อง รูปเล่มโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์เป็นส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ปรับปรุงรูปเล่มโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามค าแนะน า
ของที่ประชุมให้แล้วเสร็จ จึงจัดท าประกาศจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม 
เพ่ือส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนต่อไป ตลอดจนเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก 
เป็นคณบดี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น 

  เนื่องจากการน าเสนอนโยบายและทิศทางการบริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 
ขาดเอกสารโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบการพิจารณาดังกล่าว บัดนี้ โครงการจัดตั้งฯ                       
ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารขอจัดตั้งโครงการดังกล่าว เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณารูปเล่มโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
รูปเล่มโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตริูปเล่มโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓  เรื่อง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานตารางสรุปการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง นั้น 

  หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอพิจารณาการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ต่อไป  
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. มอบหน่วยบริหารความเสี่ยง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียด

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔  เรื่อง ขออนุมัติเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) 
ณ วิทยาเขตเชียงราย ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ (AEC) 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗            
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) ณ วิทยาเขตเชียงราย 
ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ (AEC) นั้น 

  โครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
(โครงการพิเศษ) ณ วิทยาเขตเชียงราย ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ (AEC) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
    
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) ณ วิทยาเขตเชียงราย ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
(AEC) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) ณ วิทยาเขตเชียงราย 
ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ (AEC) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕  เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริการการศึกษา ได้มีนิสิตขอยื่นส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซ่ึงกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว มีนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์            
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓                
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๖ ราย ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๒,๖๑๗ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน   ๔๘๙ ราย 

  กองบริการการศึกษา จงึขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ืออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
รวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๖ ราย ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๒,๖๑๗ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน   ๔๘๙ ราย  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๖ ราย ดังนี้  

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๒,๖๑๗ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน   ๔๘๙ ราย 

 มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น 

๓,๑๐๖ ราย ดังนี้ 
๑.๑ ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๒,๖๑๗ ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาโท จ านวน   ๔๘๙ ราย 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖  เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริการการศึกษา ได้มีนิสิตขอยื่นส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว มีนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์            
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓                
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๒๓๖ ราย ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๒๔ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน   ๑๒ ราย 

  ในการนี้ เนื่องจากก าหนดพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ก าหนดวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต้น/ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เพ่ืออนุมัติปริญญาและขออนุมัติให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต้น/ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ืออนุมัติปริญญาและขออนุมัติให้นิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาดังกล่าวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ ๑          
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗... 
 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗  เรื่อง ขออนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ศาสตราจารย์ส าเภา – ไพวรรณ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการศึกษา ได้ขออนุมัติโครงการและงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดท า
โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ส าเภา – ไพวรรณ จ านวนทั้งสิ้น 
๔๖๕,๕๕๐.๖๐ บาท เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนตั้งใหม่และอยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนั้น วิทยาลัยการศึกษา 
จึงได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาดังกล่าว โดยได้ประสานงานกับ พันต ารวจโทอุดม  อินอยู่ รองผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ นั้น 

   วิทยาลัยการศึกษา จึงขออนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ศาสตราจารย์ส าเภา – ไพวรรณ โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงโรงอาหารจากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงินจ านวน 
๔๖๕,๕๕๐.๖๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ส าเภา – ไพวรรณ โดยใช้งบประมาณ  
ในการปรับปรุงโรงอาหารจากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงินจ านวน ๔๖๕,๕๕๐.๖๐ บาท ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ส าเภา – ไพวรรณ 
โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงโรงอาหารจากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงินจ านวน ๔๖๕,๕๕๐.๖๐ บาท 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘  เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๘ (๑๒/๒๕๕๗) 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งหน่วยบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๑.๑ คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์  

ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๖ คุณวุฒิ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.mua.go.th/users/bhes/front_home/ 
curr%20ac2557/curr%20ac.2557.html รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ ๒๕๕๗          
ของตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ ๔ ประกอบด้วย นายสิงหนาถ  แสงไชยา และนางสาวนิภาภรณ์  ลาภเสถียร 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ และได้รับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดยมีอาจารย์เฉลิมวุฒิ  สาระกิจ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๔” ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗              

ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้นิสิตได้มีโอกาส
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพิ่มพูนทักษะด้านการท าวิจัย อันจะส่งผลให้นิสิตมีความตื่นตัว  
ในการสร้างและพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมของตนต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ และรายงานค่าใช้จ่ายงวดที่ ๑ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย 
แผนงานวิจัย หมวดอุดหนุนเงินทั่วไป ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของศูนย์บ่มเพาะฯ (UPBI) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  วงค์ปัญโญ ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ สัญญาเลขที่ UPBI5601 โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖           
ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๓ มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จัดส่งเอกสารแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  
พร้อมแนบไฟล์ PDF และไฟล์ word ไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพ่ือประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑           
และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร... 
 
 

http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/


-๒๖- 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม ได้ด าเนินการจัดท าเมนูอาหาร “เรือนเอ้ืองค า” เพ่ือประชาสัมพันธ์

การจ าหน่ายอาหารทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ แบบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ เรียนเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพ่ือสมทบทุนการก่อสร้างวิหารวัดพระธาตุ
ดอยจอมทองหลังใหม่ 

๖.๒.๓.๓ เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญถวาย “ชุดผ้าไตร” (จ านวน ๒๓ ชุด/ราคาชุดละ ๒,๕๐๐ บาท) 
เพ่ือสมทบทุนการก่อสร้างพระวิหารวัดพระธาตุดอยจอมทอง ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง จังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๖.๒.๓.๔ ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา สวมเสื้อยืดสีม่วง We Love UP หรือเสื้อคอปก
สีม่วงมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือร่วมขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ในวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  

๖.๒.๔ รองอธิการบดี (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) แจ้งการจัดโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 
เพ่ือให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ปราศจากสารปนเปื้อน และมีรสชาติที่อร่อย 
จึงต้องมีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร และด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถรับทราบข้อมูลและเข้าถึงการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย 
โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่วนกลาง เพ่ือมีหน้าที่เข้าร่วมในการตรวจสอบคุณภาพ
ความปลอดภัยของอาหารในร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประมาณ ๒ – ๓ เดือน/๑ ครั้ง และแจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ร้านค้าทราบ พร้อมกับจัดท าป้ายสัญลักษณ์สีของการตรวจสอบ คือ สีเขียว หมายถึง ผ่านการตรวจสอบ 
และสีแดง หมายถึง ไม่ผ่านการตรวจสอบ ต่อไป 

 
๖.๒.๕ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ แจ้งก าหนดจัดโครงการงานเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ครั้งที่ ๑ 

เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวีเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗             
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๖ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์) แนะน าการใช้งานระบบติดตามเอกสารการเงิน มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Financial Document Tracking System) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ intra.up.ac.th/track หรือหน้าเว็บไซต์
ของกองคลังต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๒๗- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


