
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๘๑ (๑๕/๒๕๕๗) 

วันพุธที ่๕ เดือนพฤศจิกายน 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 ทันตแพทย์หญิง อัญชลี  ดุษฎีพรรณ์) 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 

(ดร.รักษ์ศรี  เกียรติบุตร) แทน   
๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า) แทน  
 ๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
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 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๖. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายวรปรัชญ์  ศรีดวงค า) แทน 
๒๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

- ไม่มี - 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ว่าที่ร้อยตรี มนัส  ภูทวี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๕. นางสาววรางคณา  กล้าจริง อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์  
๖. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง  

๙. นายช านาญ  แสงแกว้... 
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๙. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๔. นางสาวเนตรชนก  สุขยิ่ง หัวหน้างานประชุมและประสานงาน 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๖. นางสาววราภรณ์  ผลดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวเอมอร  งามใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๐. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ท่าน คือ          
ดร.ส าราญ  ทองแพง (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา) 

๒. ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดสุภาพบุรุษ UP สุภาพสตรี มพ พร้อมกับมอบโล่รางวัล
และมอบเกียรติบัตรให้นิสิตคณะและวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น ๑๑ รางวัล ซึ่งกองกิจการนิสิตได้จัดการประกวด 
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒ รางวัล ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
ในการแข่งขันเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research To Market Thailand : R๒M ๒๐๑๔) เมื่อวันศุกร์ที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๔. ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายเอกรินทร์  จารุภคสันติ  
นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๔” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

๕. ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานสายวิชาการ 
จ านวน ๖ ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอเป็นผู้ผ่านการประเมินผลงาน             
ทางวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 
๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ ์ พาหะซา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์ศักดิ์ แย้มบางหวาย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ ์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
๕.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์   จีนประชา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๕.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

 ๖. มหาวิทยาลยัพะเยา... 
 
 

http://www.kmitl.ac.th/~s1060005/index.html
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๖. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเปิดให้บริการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าประมาณ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

๗. การจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยจ่ายเงินชดเชยย้อนหลัง จ านวน ๕% ของอัตราเงินเดือน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จ านวน ๙ เดือน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
๗.๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
๗.๒ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๑๕ โดยใช้เงินเดือน 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นฐานในการค านวณ 
๗.๓ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินย้อนหลังให้จ านวน ๙ เดือน โดยจ่ายให้เพียงครั้งเดียว 
๗.๔ พนักงานที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๕ แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๙ เดือน 

มหาวิทยาลัยพะเยาจะจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้เท่ากับจ านวนวันที่ปฏิบัติงานจริง 
๘. ขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยพะเยา รวมพลังสร้างสุขภาพ   

เทิดไท้องค์ราชันย์ ๕ ธันวามหาราช ครั้งที่ ๓” เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๙. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) ประชาสัมพันธ์ข่าวผลการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” 
(Research To Market ๒๐๑๔) บน website มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

๑๐. มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “สมาพันธ์ต้านโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แห่งเอเซียแปซิฟิค 
ครั้งที่ ๑๘” (๑๘th International Union against Sexually Infections (IUSTI) , Asia Pacific Congress) 
ร่วมกับกลุ่มสถาบันฝึกอบรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรคติดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ “STI, HIV Sexual Health Global Collaboration for Effective Prevention” 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร  

๑๑. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการเจรจา
กรณีท่ีมีการร้องเรียนของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๘๐ (๑๔/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๐ (๑๔/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๐ (๑๔/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๒... 

ระเบียบวาระที่ ๓... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ   
นางสาวพัชราภรณ์  ลือราช นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายปวีนท์  ระมิงค์วงศ์ 
นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๗๐๔๓๘๑ 
การฝึกงาน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ นางสาวพัชราภรณ์  ลือราช นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายปวีนท์  ระมิงค์วงศ์ 
นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้ส่งแบบรายงาน
ผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๗๐๔๓๘๑ การฝึกงาน ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี      
นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ นางสาวพัชราภรณ์  ลือราช นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายปวีนท์  ระมิงค์วงศ์ 
นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ 
นางสาวพัชราภรณ์  ลือราช นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายปวีนท์  ระมิงค์วงศ์ 
นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๗๐๔๓๘๑ การฝึกงาน 
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ นางสาวพัชราภรณ์  ลือราช 
นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายปวีนท์  ระมิงค์วงศ์ นายธเนศ  ไข่แก้ว เป็นการกระท าความผิด
ครั้งแรก ส่วนนายเฉลิมชนม์  จิตจินดา เป็นการส่งแบบรายงานผลการศึกษาล่าช้า ครั้งที่ ๒            

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ นางสาวพัชราภรณ์  ลือราช นางสาววีรดา  บัวบังใบ 
นายทวี  เสรีวาศ นายปวีนท์  ระมิงค์วงศ์ นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายเฉลิมชนม์   จิตจินดา อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ นางสาวพัชราภรณ์  ลือราช นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ 

นายปวีนท์  ระมิงค์วงศ์ นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๗๐๔๓๘๑ การฝึกงาน 
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ 
นางสาวพัชราภรณ์  ลือราช นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายปวีนท์  ระมิงค์วงศ์ 
และนายธเนศ  ไข่แก้ว เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก               
และลงโทษภาคทัณฑ์ นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒           
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ. ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๘๒๓๔๗ ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี                
ผศ. ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ส่งแบบรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
ในรายวิชา ๒๘๒๓๔๗ ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ. ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ. ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๘๒๓๔๗ ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ประจ าภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ. ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผศ. ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๘๒๓๔๗ ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗   

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงโทษภาคทัณฑ์ ผศ. ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ เนื่องจากเป็น  
การกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ         
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่     
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕) และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป) 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่     
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป) และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป) ต่อไป  
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป) 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗        
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาเรื่องหลักสูตร นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 

 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง  ขออนุมัติแนวทางการรับ - ส่งเอกสารการเงิน 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองกลาง มีภารกิจดูแลพนักงานเดินเอกสาร ต าแหน่งคนงาน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการรับ – ส่ง
เอกสารต่างๆ ให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ยกเว้นเอกสารการเงิน โดยสืบเนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
ของคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ บางส่วน ไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการรับ-ส่งเอกสารการเงินด้วยตนเอง แต่ท าการฝากส่งเอกสารการเงิน  
ให้พนักงานเดินเอกสารเป็นผู้ด าเนินการให้ ซึ่งพนักงานเดินเอกสาร ๑ คน ต้องรับผิดชอบเดินเอกสารต่างๆ ให้กับ 
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยงาน จึงส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการรับ-ส่งเอกสารการเงินให้ได้ในทันที 
ประกอบกับเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารส าคัญ หากเกิดการสูญหาย หรือด าเนินงานทางการเงินล่าช้าอาจส่งผลกระทบ
ให้การด าเนินการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานและการบริหารงานการรับ-ส่งเอกสารการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ กองกลาง จึงขออนุมัติแนวทางการรับ-ส่งเอกสารการเงิน โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของแต่ละ
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการรับ-ส่งเอกสารการเงินที่กองคลังด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือลดความผิดพลาด 
ในการสื่อสาร ในการจัดท าเอกสารและการแก้ไขเอกสารการเงิน และเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่การเงิน
ส่วนกลางกับเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ตลอดจนเพ่ือความรวดเร็วในการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแนวทางการรับ-ส่งเอกสารการเงิน โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์                 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการรับ-ส่งเอกสารการเงินที่กองคลังด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือลดความผิดพลาดในการสื่อสาร               
ในการจัดท าเอกสารและการแก้ไขเอกสารการเงิน และเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
กับเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ตลอดจนเพ่ือความรวดเร็วในการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน ต่อไป  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติแนวทางการรับ-ส่งเอกสารการเงิน โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ 

เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการรับ-ส่งเอกสารการเงินที่กองคลังด้วยตนเอง 
๒. มอบกองกลาง เวียนแจ้งแนวทางการรับ – ส่งเอกสารทางการเงิน ให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์         

ถือปฏิบัติต่อไป            
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  สถานะและความคืบหน้าการด าเนินโครงการกิจกรรม ABI สาธิตฯ ร่วมกับส านักงาน
กองทุนตั้งตัวได้ 

สรุปเรื่อง 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ขอแจ้งสถานะและความคืบหน้าการด าเนิน
โครงการกิจกรรม ABI สาธิตฯ ร่วมกับส านักงานกองทุนตั้งตัวได้ เพ่ือพัฒนาและคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง 
ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  รายงานการเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ ๔) 
และหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน ระหว่าง ศวภ.๑ และหน่วยงานในสังกัด วท. ในพื้นที ่

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผศ. ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานการเข้าร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ ๔) และหารือแนวทาง  
การด าเนินงานร่วมกัน ระหว่าง ศวภ. ๑ และหน่วยงานในสังกัด วท. ในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานโครงการอุทยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) เพ่ือร่วมเป็นคณะด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือในรูปแบบเครือข่าย โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง  รายงานสรุปรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานสรุปรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์              
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นสากล โดยมีทั้งหมด ๕ รายวิชา ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๓๖๘๓๔๐ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโภชนเภสัชภัณฑ์ 
๒. รายวิชา ๓๖๘๓๒๓ โภชนาการทางคลินิก 
๓. รายวิชา ๓๖๕๔๓๕ ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน 
๔. รายวิชา ๔๒๑๑๕๐ วิชาชีพทันตแพทย์  
๕. รายวิชา ๒๖๓๒๑๑ กลศาสตร์ของวัสดุ ๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕.๑ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕.๒ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ผลการประกวดสุภาพบุรุษ UP สุภาพสตรี มพ. พร้อมกับการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้นิสิต 
คณะและวิทยาลัย  

สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอแจ้งผลการประกวดสุภาพบุรุษ UP สุภาพสตรี มพ. พร้อมกับการมอบโล่รางวัลและ
มอบเกียรติบัตรให้กับนิสิต คณะและวิทยาลัย ซึ่งกองกิจการนิสิตได้จัดการประกวด เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗    
ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ สุภาพบุรุษ UP ได้รับมอบโล่รางวัล ได้แก่ นายวาทิตพันธ์  มาตมูล 
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สุภาพบุรุษ UP ได้รับมอบโล่รางวัล ได้แก่ นายปกป้อง  เสนาจันทร์ 
๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ สุภาพสตรี มพ. ได้รับมอบโล่รางวัล ได้แก่ นางสาววิลาวัณย์  หาญโพเก็บ 
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สุภาพสตรี มพ. ได้รับมอบโล่รางวัล ได้แก่ นางสาวประภัสสร  หาญณรงค ์
๕. รางวัลชมเชย ได้รับมอบเกียรติบัตร จ านวน ๕ รางวัล ได้แก ่

๕.๑ นายกฏษณพงศ์   บุญจันทร์ 
๕.๒ นายกาติยะ พรหมพล 
๕.๓ นายอัครพล ท้าวแพทย์ 
๕.๔ นายมนทวัส ก าจรเกียรติติสกุล 
๕.๕ นางสาวนภัสสร มีไชยโย 

๖. คณะและวิทยาลัย... 
 
 



-๑๔- 
 

๖. คณะและวิทยาลัย ที่ได้รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ สุภาพบุรุษ UP สุภาพสตรี มพ. ได้แก ่
๖.๑ คณะศิลปศาสตร์ 
๖.๒ วิทยาลัยการศึกษา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 
 
 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           

เรื่ อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร      
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิ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 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... 
 

 



-๑๖- 
 

 

- 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... 
 

 



-๑๗- 
 

- 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 

๖.๒.๕ 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... 
 

 



-๑๘- 
 

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

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

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 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

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) ประกาศดังกลา่ว 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองคลังเพื่อน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้ทุน
ผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๙... 
 

 



-๑๙- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๙ (๑๓/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๖.๑.๒ ขออนุมัติตารางวันส าคัญประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตารางวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘               
โดยมอบกองกลางเวียนแจ้งตารางวันส าคัญดังกล่าว ให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ทราบต่อไป 
 

กองกลาง งานประชุมและพิธีการ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
เวียนแจ้งตารางวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้คณะ/วิทยาลัย/
กอง/ศูนย์ ทราบ เรียบร้อยแล้ว 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขจ านวน และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา          
ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๐ (๑๔/๒๕๕๗) เมื่อวันที่     
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น/          
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และการขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 
รวมจ านวน ๒๓๖ ราย และมอบกองบริการการศึกษาประสานน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อไปนั้น แต่เนื่องจาก         
มีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

๑. มีนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้เทียบรายวิชา และได้รับอนุมัติให้นิสิตส าเร็จการศึกษา     
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ล่าช้า เพ่ิมเติม จ านวน ๑ ราย 

๒. มีนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขผลการศึกษา ซึ่งส่งผลให้นิสิตส าเร็จการศึกษา          
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม จ านวน ๑ ราย 

๓. มีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๒๙ ราย รวมอยู่ในจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญาภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การเสนอจ านวน และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญาภาคการศึกษาต้น/        
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความถูกต้อง กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติแก้ไขจ านวน และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญาภาคการศึกษาต้น/     
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  จากเดิม  ปรับแก้ไขเป็น 
๑.๑ ระดับปริญญาตรี ๒๒๔ ราย  ๑๙๗ ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาโท   ๑๒ ราย    ๑๒ ราย 
  รวม   ๒๓๖ ราย  ๒๐๙ ราย 

๒. ขออนุมัติให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗           
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติแก้ไขจ านวน และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญาภาคการศึกษาต้น/     
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  จากเดิม  ปรับแก้ไขเป็น 
๑.๑ ระดับปริญญาตรี ๒๒๔ ราย  ๑๙๗ ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาโท   ๑๒ ราย    ๑๒ ราย 
  รวม   ๒๓๖ ราย  ๒๐๙ ราย 

๒. ขออนุมัติให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗           
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการแก้ไขจ านวน และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญาภาคการศึกษาต้น/                  
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  จากเดิม  ปรับแก้ไขเป็น  
๑.๑ ระดับปริญญาตรี ๒๒๔ ราย  ๑๙๗ ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาโท   ๑๒ ราย    ๑๒ ราย 

รวม   ๒๓๖ ราย  ๒๐๙ ราย 
๒. เห็นชอบให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗           

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๓. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒  เรื่อง (ร่าง) แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างท าพัสดุโครงการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๔ (๘/๒๕๕๗) 
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบอ านาจให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายก ากับดูแลกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับใช้ในโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ          
และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กรณีท่ีการด าเนินการใดท่ีไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างท าพัสดุโครงการ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ    
จัดจ้างท าพัสดุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย และโครงการบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างท าพัสดุ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย พัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ท าพัสดุโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๒๒- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ

และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างท าพัสดุโครงการ ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างท าพัสดุโครงการ           
เพ่ือใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส าหรับโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กรณีท่ีการด าเนินการใดที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งเป็นโครงการที่ท าสัญญากับกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และให้อน ุมัติเป็นรายๆ ไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑  เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เสนอการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา                
ของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ใช้อัตราเดิมตั้งแต่มีการเปิดการเรียนการสอน (วิทยาเขตพะเยา) และไม่ได้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามอัตราค่าครองชีพในปัจจุบัน นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัตปิรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒  เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นางสาวสิริมา  นาคสาย กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดส่งแบบฟอร์มการแจ้งกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน ไปยังคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในรายวิชา ๓๖๓๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน หมู่เรียนที่ ๔ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้องสอบ CE ๐๓๔๐๔ โดยในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
ได้แก่ นางสาวสิริมา  นาคสาย ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอส่งรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 
กรณี นางสาวสิริมา  นาคสาย กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๓๖๓๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 
หมู่เรียนที่ ๔ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นางสาวสิริมา  นาคสาย กรรมการคุมสอบ        
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๓๖๓๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน หมู่เรียนที่ ๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร    
ประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของนางสาวสิริมา  นาคสาย  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นางสาวสิริมา  นาคสาย กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ  ในรายวิชา 
๓๖๓๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน หมู่เรียนที่ ๔ ต่อไป 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวสิริมา  นาคสาย กรรมการคุมสอบ             

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๓๖๓๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน หมู่เรียนที่ ๔   
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวสิริมา  นาคสาย ด้วยวาจา 

เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ         
ในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา         
คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
ตามบันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๗๓๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยงานนิติการ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวแล้ว และน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๒๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔  เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมพัฒนาและฝึกอบรม ระหว่าง 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ประสานงานในการจัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือในการร่วมพัฒนาและฝึกอบรม ระหว่าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนความรู้ทางด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูล         
ทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน Multi - Platform Media และเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการผลิตข่าวและ
รายการส าหรับผู้ผลิตภาคพลเมือง ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ส.ส.ท. กับ คณะ นักศึกษา บุคลากรในสังกัด 
ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น 

  กองกลาง จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมพัฒนาและฝึกอบรม ระหว่าง 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมพัฒนาและฝึกอบรม ระหว่าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต่อไป 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมพัฒนาและฝึกอบรม ระหว่าง สถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕  เรื่อง แบบตราสัญลักษณ์ ๕ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ ๕ ปี 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ๕ ป ีนั้น 

  กองกลาง จึงขอเสนอพิจารณาแบบตราสัญลักษณ์ ๕ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ แบบ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
พิจารณาแบบตราสัญลักษณ์ ๕ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ แบบ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์ ๕ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา แบบที่ ๒          
และมอบให้ด าเนินการปรับแก้ไขแบบตราสัญลักษณด์ังกล่าว ให้เหมาะสมต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖  เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและ
การบริการ ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๖๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ        
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้ว และมอบให้      
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการ
บริการ ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๒๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ         
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและ 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ 
ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษภายใน

หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว “เรือนเอ้ืองค า” พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการเรือนเอ้ืองค า (หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๗๓๒๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษภายในหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
“เรือนเอ้ืองค า” พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการเรือนเอ้ืองค า (หน่วยปฏิบัติการ
วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวแล้ว   
และมอบให้หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ด าเนินการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษภายในหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว “เรือนเอ้ืองค า” พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการเรือนเอ้ืองค า (หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษภายในหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
“เรือนเอ้ืองค า” พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการเรือนเอ้ืองค า (หน่วยปฏิบัติการ
วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๗- 
 

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

การโรงแรมและการท่องเที่ยว “เรือนเอ้ืองค า” พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การด าเนินการเรือนเอ้ืองค า (หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘  เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้บริหารที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการประเมิน และรายชื่อผู้บริหาร             

ที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน         
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดว่าในช่วงปีงบประมาณปีใด หากผู้บริหารด ารงต าแหน่งน้อยกว่า ๖ เดือน 
จะไม่ท าการประเมินก็ได้ หรือจะท าการประเมินเพ่ือประโยชน์ให้ทราบสถานการณ์พัฒนาของมหาวิทยาลัยและเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่จะเป็นประโยชน์ก็ได้ ในกรณีดังกล่าว ตามวรรคนี้อาจยกเว้นหรือปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ 
และข้อ ๙ เมื้อสิ้นสุดปีงบประมาณซึ่งเป็นช่วงของการประเมินให้อธิการบดีเสนอรายชื่อผู้บริหารที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการประเมินผล
ตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งรายชื่อผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสู่การประเมินผล ทั้งนี้ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
บัดนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ท าการตรวจสอบข้อมูลของผู้บริหารที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าข่ายต้องรับการประเมินตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๒. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่รักษาการในต าแหน่งอ่ืนๆ อีกต าแหน่งตามข้อ ๗ แห่ง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะต้องแจ้งให้ผู้ที่รับการประเมิน
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเตรียมการรองรับการประเมินดังกล่าว จึงขอเสนอรายชื่อผู้บริหารที่เข้าข่ายต้องเข้ารับ             
การประเมิน และรายชื่อผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. เห็นควรเสนอชื่อผู้ประเมินเข้ารับการประเมิน จ านวน ๕๐ คน ตามข้อ ๑ 
๒. เห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้บริหารเพ่ือยกเว้นเข้ารับการประเมิน จ านวน ๑ คน ตามข้อ ๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาการ  
ขอเสนอรายชื่อผู้บริหารที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการประเมิน และรายชื่อผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. เห็นควรเสนอชื่อผู้ประเมินเข้ารับการประเมิน จ านวน ๕๐ คน ตามข้อ ๑ 
๒. เห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้บริหารเพ่ือยกเว้นเข้ารับการประเมิน จ านวน ๑ คน ตามข้อ ๒ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขรายชื่อผู้บริหารที่เข้าข่าย         

ต้องเข้ารับการประเมิน และรายชื่อผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

๒. กรณีท่ีมีการประเมินผู้บริหารที่พ้นจากต าแหน่ง ในปีที่ประเมินจะประเมินเฉพาะผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยจะไม่ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหาร เพ่ือหน่วยงานจะได้น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน    

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟภ.             
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการน าร่องเมืองต้นแบบ

สายส่งอัจฉริยะโดยพัฒนาไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้เป็นต้นแบบการใช้งานจริงอย่างครบถ้วน
ของโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าสมาร์ทกริดของประเทศ และการขยายผลสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ และได้น าเรื่อง
การพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าว เรียนหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองการเจ้าหน้าที่  
ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย     
ความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างการไฟฟ้า   
ส่วนภูมิภาค กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตริ่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟภ. กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๑.๑ ส านักงบประมาณ ได้ด าเนินการแจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้มีความเข้าใจและถือปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเกิดความชัดเจนมากขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานผลการรับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๔” ซึ่งนิสิตตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา นายเอกรินทร์  จารุภคสันติ นิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รหัสนิสิต ๕๕๑๐๑๒๓๗ 
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง พร้อมโล่เกียรติคุณ
แก่บุคคลคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๔ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) 
ใช้วิธีคัดกรองนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์ธนกานต์  สวนกัน 
และอาจารย์บรรเทิง  ยานะ เป็นผู้ควบคุมดูแล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ รายงานผลการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research To Market ๒๐๑๔) ระดับภูมิภาค 
ภาคเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่                
โดยนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเป็น ๒ ทีมจาก ๕ ทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และจะเป็นตัวแทน
ของภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ เชิญร่วมรับฟังธรรมะบรรยาย โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีความสุข 
และประสบความส าเร็จ” บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต ในวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๕ เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนส าหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดี (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) แจ้งก าหนดการกิจกรรมประจ าเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 

ของคณะแพทยศาสตร์ จ านวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย 
๖.๒.๒.๑ ก าหนดการโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ ตามแนวทาง 

“ปิงปอง ๗ สี” โดยมีก าหนดการดังนี้ 
- วันที่ ๕ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตรวจสุขภาพเวียนตามคณะ 
- วันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗    ตรวจเอกซเรย์ปอด 
- วันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗     ตรวจมะเร็งปากมดลูก 

๖.๒.๒.๒ ก าหนดการโครงการ ม.พะเยา รวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชันย์ ๕ ธันวามหาราช ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ 
๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๒.๓ ก าหนดการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ในวันที่ ๑๕ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั... 
 
 



-๓๐- 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รายงานผลการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล 
ASEAN Citation Index (ACI) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai – Journal Citation Index (TCI) Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม  

 
๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์

มหาชาติเนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจ าปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดศรีโคมค า 
พระวิหารวัดศรีโคมค า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 

๖.๒.๕ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รายงานผลการด าเนินโครงการตลาดหนังสือ (Book Fair)     
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา โดยมีร้านค้าเข้าร่วมจ านวน ๔๑ ร้านค้า และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยังมีระบบจัดซื้อ
หนังสือออนไลน์แบบเรียลไทม์ เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่สั่งซื้อ สามารถตรวจสอบการจัดซื้อที่หน้า
เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๖ อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ (นางสาววรางคณา  กล้าจริง) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๖.๑ วีดิทัศน์แนะน าการแสดงของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน ในกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ 

ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๖.๒.๖.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน ในช่วงการด าเนินงาน ๑ ป ี

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


