
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๘๓ (๑๗/๒๕๕๗) 

วันพฤหัสบดีที ่๑๘ เดือนธันวาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อัญชลี  ดุษฎีพรรณ์) แทน 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(นายสุวิทย์  ปัญญาวงศ์) แทน 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวอรญา  อนุกูล) แทน   
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
 ๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.จิตติมา  กาวีระ) แทน 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

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

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

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. ดร.จักรกฤษณ์  วังราษฎร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. ดร.พงศกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย  
๙. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 ๑๐. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์... 
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๑๐. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๑๑. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๑๒. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๓. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๔. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๕. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๖. นายประกิจพันธ์  พัฒนหิรัญธ ารง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
๑๗. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๙. นายธนวิชญ์  ศรีดวงค า วิศวกร 
๒๐. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๒๑. นางสาววรรณา  เสริมสุข นักวิเทศสัมพันธ์ 
๒๒. นางสาวสุทธิกาญจน์  ข ายัง นักประชาสัมพันธ์  
๒๓. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๔. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๕. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๓ ท่าน คือ 
นางสาวปราณี  เทียมใจ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) 
และรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด 
ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากการแข่งขันเกมจ าลองกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ        
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

๓. อธิการบดี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๘ แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) จัดท าป้าย เพ่ือติดตั้งบริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕๐ จุด 

โดยแบ่งป้ายสัญลักษณ์ออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 
๔.๑ ป้ายรณรงค์การงดใช้กล่องโฟมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  
๔.๒ ป้ายห้ามเดินสวนทางรถยนต์ 
๔.๓ ป้ายลดความเร็วภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๔.๔ ป้ายระวังคนข้ามถนน 
๔.๕ ป้ายห้ามทิ้งขยะ 

๕. มอบกองอาคารสถานที่ ประสานขอความร่วมมือไปยังคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ส ารวจบริเวณภายใน
และโดยรอบอาคารของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เพ่ือจัดพ้ืนที่ในการท าความสะอาดบริเวณดังกล่าว
ต่อไป  

๖. มอบกองอาคารสถานที่... 
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๖. มอบกองอาคารสถานที่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และเครื่องใช้ส านักงาน
ภายในอาคารเรียนรวมหลังเก่า ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งตรวจสอบการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ 
ห้องสุขา และถนนบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวมดังกล่าวต่อไป 

๗. มอบกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๘. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้ส าหรับจัดการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๓,๖๐๐ ที่นั่ง คาดว่าจะด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ ๒ ปี 

๙. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเปิดเลขหมายโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ เลขหมาย 
โดยจะด าเนินการจัดแบ่งเลขหมายไปยังคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จ านวน ๙๒ เลขหมาย และจัดส ารองเลขหมาย 
จ านวน ๘ เลขหมาย เพ่ือรองรับการใช้งานและการให้บริการแก่บุคลากรและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา
ต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๘๒ (๑๖/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๒ (๑๖/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๒ (๑๖/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยขอปรับแก้ไข หน้าที่ ๔ ข้อที่ ๑๔  

จาก มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ 
จ านวน ๒๐ คน และผู้ช่วยพยาบาล จ านวน ๓๐ คน (หลักสูตรภาคพิเศษ) ซึ่งเป็นหลักสูตร ๑ ปี 
และ คาดว่าจะเปิดรับสมัครนิสิตไดใ้นช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

เป็น มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ 
จ านวน ๖๐ คน และผู้ช่วยพยาบาล จ านวน ๖๐ คน (หลักสูตรภาคพิเศษ) ซึ่งเป็นหลักสูตร ๑ ปี 
และ คาดว่าจะเปิดรับสมัครนิสิตไดใ้นช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการปิดหลักสูตร และขออนุมัติเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา           
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑ (๑๕/๒๕๕๕) เมื่อวันที่           
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ และอนุมัติการปิดหลักสูตรเมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาทั้งหมด และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนิสิตที่ยังไม่จบการศึกษาจ านวน ๘ ราย                 
โดยแยกเป็นแผน ก จ านวน ๖ ราย แผน ข จ านวน ๒ ราย ท าให้ไม่สามารถเปิดหลักสูตรใหม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีความพร้อม         
ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้วางแผนปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ ให้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต          
สาขาวิชาบริหารจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านไอซีที  
ที่ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานขั้นสูงได้ และสามารถน ามาเทียบโอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่ได้ นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติยกเลิกการปิดหลักสูตร และขออนุมัติเปิดรับนิสิต          
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือน าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 
มาปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติยกเลิกการปิดหลักสูตร และขออนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยน าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ มาปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการยกเลิกการปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศ  

๒. อนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยน าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ มาปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่ 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๙ (๑๓/๒๕๕๗) เมื่อวันที่           
๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
และตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
เป็นต้นมา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีประกาศจัดตั้งส่วนงานจ านวน ๑๔ คณะ ๓ วิทยาลัย รวมทั้งได้มีการแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนงานต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้ด าเนินการจัดระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓    
เป็นต้นมา มีบางหน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตรงตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ    
พ.ศ. ๒๕๕๓ อีกท้ังการตีความ และวินิจฉัย ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาฯ จึงท าให้เกิด
ความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ฉะนั้นเพ่ือให้การบริหารงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ และเนื่องจากในระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังมิได้มีการก าหนดหน้าที่ดังกล่าวใช้ นั้น 

  กองคลัง จึงขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗           
โดยเพ่ิมเติมในส่วนที่ ๓ วรรคที่ ๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลับพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัสดุมหาวิทยาลัยพะเยา และหน้าที่ของคณะกรรมการพัสดุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัต ิ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเพ่ิมเติมในส่วนที่ ๓ วรรคที่ ๓ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยพะเยา และหน้าที่     
ของคณะกรรมการพัสดุ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ 
ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรม   
ยางภาคเหนือคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรม   
ยางภาคเหนือคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการเงินรายได้
ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติในหลักการโครงการฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ในล าดับที่ ๑ “เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา” และในล าดับที่ ๒ “พัฒนาวิทยากรยางพารา 
จ านวน ๕ หลักสูตร” 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ ค่าตอบแทน 
และการบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือคณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ล าดับที่ ๓ การบริการการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพยาง 
และมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗         
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พิจารณาการปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และให้ประสานแจ้งกองบริการการศึกษาเพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  บัดนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ประสานแจ้งกองบริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว            
กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗         
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบกองบริการ
การศึกษา น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๔ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่าย

ส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ..... 
สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๗๗๗๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่าย 
ส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ..... ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว  จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการ
วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ..... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่าย            
ส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ..... ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง             
แบบเหมาจ่ายส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ..... 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๖๓๒๒ หลักการแปล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗      
ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องสอบ CE ๐๔๒๐๓ โดยมีนายเกริก  เจษฎานุวัฒน์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคม ี           
เป็นกรรมการคุมสอบ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ ว เป็นการกระท าความผิดครั้ งแรก ของกรณี                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม  

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน
คุมสอบ ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม กรรมการ
คุมสอบไม่มาปฏิบัติ งานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๖๓๒๒ หลักการแปล ๒ ภาคเรียนที่  ๒                    
ปีการศึกษา ๒๕๕๗   

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม       
ด้วยวาจา เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) โดยได้เลื่อนเปิดภาคการศึกษาต้นในช่วงเดือนสิงหาคม และเปิดภาคการศึกษาปลายในช่วงเดือนมกราคม 
ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาการจัดการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาคู่ขนาน ๒ ปริญญา นั้น 

  เพ่ือให้การจัดแผนการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาคู่ขนานดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษา           
ตามการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของนิสิต
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๒ ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๔ ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

๓. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        
และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๒ ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๔ ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

๓. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        
และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ดังนี้ 
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๒ ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๒ การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๔ ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  
๑.๓ การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        

และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติการด าเนินการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษาด าเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และได้ด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี จนถึงปัจจุบัน นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติการด าเนินการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีรหัสประจ าตัวนิสิตขึ้นต้นด้วยรหัส ๕๕ และ ๕๖ 
หรือเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก           
คณะต้นสังกัดรวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 

๒. สถานที่การจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๒.๑ การจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 จ านวน ๖๕ ราย ค่าใช้จ่ายรายละ ๑๑๕,๐๐๐ บาท 
๒.๒ การจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ 
 จ านวน ๓๕ ราย ค่าใช้จ่ายรายละ ๑๔๕,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติการด าเนินการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการด าเนินการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขอหารือกรณีนิสิตชั้นปีท่ี ๑ ขอย้ายคณะไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา และกรณีการไม่รับนิสิต

ย้ายคณะในชั้นปีที่ ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องด้วยมีนิสิตชั้นปีที่ ๑ แจ้งความประสงค์ขอย้ายคณะไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะต้นสังกัดเดิม และวิทยาลัยการศึกษา จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑. นายเอกภพ  ชัยรัตน์ รหัสนิสิต ๕๗๑๒๐๕๕๕  ระดับปริญญาตรี 
 ค าร้องเลขที่ UP ๑๐.๑ – ๑ ขอย้ายจากหลักสูตร ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 
  เป็น หลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) และหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
๒. นางสาวสุวนันท์  ภาระจริง รหัสนิสิต ๕๗๐๘๐๙๓๒  ระดับปริญญาตรี 
 ค าร้องเลขที่ UP ๑๐.๑ – ๒ ขอย้ายจากหลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
  เป็น หลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) และหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 

๓. นายทวีทรัพย ์ ยอดเมือง... 
 
 



-๑๓- 
 

๓. นายทวีทรัพย์  ยอดเมือง รหัสนิสิต ๕๗๑๑๙๖๕๔  ระดับปริญญาตรี 
 ค าร้องเลขที่ UP ๑๐.๑ – ๓ ขอย้ายจากหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
  เป็น หลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) และหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
๔. นายศักดิ์รินทร์  ศรีงาม รหัสนิสิต ๕๗๐๘๑๐๙๐  ระดับปริญญาตรี 
 ค าร้องเลขที่ UP ๑๐.๑ – ๔ ขอย้ายจากหลักสูตร วท.บ. (เคม)ี 

 เป็น หลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) และหลักสูตร วท.บ. (เคมี) 

  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือกรณีนิสิตชั้นปีที่ ๑ ขอย้ายคณะไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา และ           
กรณกีารไม่รับนิสิตย้ายคณะในชั้นปีที่ ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ดังนี้  

๑. กรณีนิสิตชั้นปีที่ ๑ ขอย้ายคณะไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา จ านวน ๔ รายดังกล่าว ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากนิสิตลงทะเบียนเรียนได้ ๑ ภาคการศึกษา ซึ่งขัดกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อ ๒๐ การย้ายสาขาวิชา “๒๐.๒.๑ นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชา    
ไปคณะอ่ืน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีเดิม และได้เรียน
ตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ” 

๒. กรณีการไม่รับย้ายนิสิตในชั้นปีที่ ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ซึ่งขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ข้อ ๒๐ การย้ายสาขาวิชา “๒๐.๒.๑ นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ”  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ข้อหารือกรณีนิสิตชั้นปีที่ ๑ ขอย้ายคณะไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา และกรณีการไม่รับนิสิตย้ายคณะในชั้นปีที่ ๒ 
ของวิทยาลัยการศึกษา ดังนี้  

๑. กรณีนิสิตชั้นปีที่ ๑ ขอย้ายคณะไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา จ านวน ๔ รายดังกล่าว ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากนิสิตลงทะเบียนเรียนได้ ๑ ภาคการศึกษา ซึ่งขัดกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อ ๒๐ การย้ายสาขาวิชา “๒๐.๒.๑ นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชา    
ไปคณะอ่ืน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีเดิม และได้เรียน
ตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ” 

๒. กรณกีารไม่รับย้ายนิสิตในชั้นปีที่ ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ซึ่งขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ข้อ ๒๐ การย้ายสาขาวิชา “๒๐.๒.๑ นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ” 

  
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. ไม่อนุมัติให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ย้ายคณะไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา จ านวน ๔ ราย ในภาคการศึกษาปลาย 

เนื่องจากขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อ ๒๐ การย้ายสาขาวิชา “๒๐.๒.๑ นิสิตที่ประสงค์ 
จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีเดิม 
และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ” 

๒. กรณีการไม่รับย้ายนิสิตในชั้นปีที่ ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ ๗๓ (๗/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที ่๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับบุคลากร
ภายในคณะฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย อันจะน าไปสู่
การน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่/ตีพิมพ์ และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดท า 
(ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งก าหนดวงเงินสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะฯ จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 

๑. การวิจัยในชั้นเรียน วิจัยสถาบัน และการวิจัยเพ่ือเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ จ านวนไม่เกิน
โครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. การวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการวิจัย           
ของมหาวิทยาลัยพะเยา และ/หรือ การวิจัยที่บูรณาการเข้ากับโครงการบริการทางวิชาการ และ/หรือ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ/หรือ การเรียนการสอน ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
จ านวนไม่เกินโครงการละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

งบประมาณรายได้จากคณะ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และใช้หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของคณะ  
๓. มอบอ านาจให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายก ากับดูแลกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของคณะ และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา

ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เชิงพ้ืนที่ (ABC) และคณะกรรมการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตลอดจนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์คณะฯ        
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ (๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย      
โดยก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติที่ ๔ จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะส าหรับพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยก าหนดตัวบ่งชี้ที่ ๒๗  
มีการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในอัตราที่เพ่ิมขึ้น โดยเปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ที่เพ่ิมขึ้น           
และมีเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยผลักดันให้เป็นโครงการที่มีการท าสัญญาทุนตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการในแผนปฏิบัติการ       
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์ ก. รหัสโครงการ สศ ๕๘๐๒๐๐๔ โดยจัดสรรทุนสนับสนุน      
ด้านงานวิจัย ๕ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ส าหรับคณาจารย์จาก ๕ สาขาวิชา รวมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
จ านวนเงินทัง้สิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
งานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

งบประมาณรายได้จากคณะ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และใช้หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของคณะ  
๓. มอบอ านาจให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายก ากับดูแลกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของคณะ และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี กับ มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนานิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยการเผยแพร่
ความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นั้น 

  กองกลาง จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ เพ่ือการพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี กับ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ เพ่ือการพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ เพ่ือการพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙... 
 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง  การเบิกค่าที่พักส าหรับนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติ 
สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๔(๑)/๑๐๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติเบิก
ค่าที่พักส าหรับนักศึกษาฝึกงานชาวต่างประเทศ เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับนักศึกษา
ปริญญาโท กรณี Mr.Luc Nguyen เข้ารับการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา โดยขอเบิกค่าที่พักส าหรับนักศึกษาฝึกงานชาวต่างประเทศ โดยอ้างอิงตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดอัตราการเบิกค่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และลูกจ้าง
ชั่วคราวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในอัตราเดือนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท จากงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดอัตรา
การเบิกค่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไม่ได้รองรับการเบิกจ่ายให้แก่นักศึกษาฝึกงานดังกล่าว จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าที่พักดังกล่าวตามประกาศได้ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอพิจารณาการเบิกค่าที่พักส าหรับนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติ ดังนี้ 
๑. การเบิกจ่ายค่าที่พักให้แก่นักศึกษาฝึกงาน ไม่สามารถเบิกจ่ายตามประกาศ เนื่องจากประกาศ    

ไม่ได้รองรับการเบิกจ่าย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      
การเบิกค่าที่พักส าหรับนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติ ดังนี้ 

๑. การเบิกจ่ายค่าที่พักให้แก่นักศึกษาฝึกงาน ไม่สามารถเบิกจ่ายตามประกาศ เนื่องจากประกาศ
ไม่ได้รองรับการเบิกจ่าย 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตกิารเบิกจ่ายค่าที่พักส าหรับนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติ จากงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง การขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมเช่าพื้นที่และค่าประกันร้านค้า 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐.๑ เรื่อง การขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมเช่าพื้นที่และค่าประกันร้านค้า  กรณี           
นางประคองศรี  กิจภพเลิศศิลป์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
ด าเนินการต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ประกอบการร้านค้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และช าระเงินค่าประกัน เป็นจ านวนเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท โดยก าหนดระยะเวลาช าระเงินสิ้นสุดภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องจาก นางประคองศรี  กิจภพเลิศศิลป์ 
ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารโภชนาการที่ ๑ ประสบปัญหาไม่มีนิสิตไปรับประทานอาหารอย่างที่เคยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้มีรายได้ไม่พอเพียงต่อค่าครองชีพ ประกอบกับการครบก าหนดต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๘ จึงไม่สามารถ
หาค่าธรรมเนียมตามก าหนดได้ทัน ตลอดจนทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดให้ร้านค้าดังกล่าว ย้ายไปประกอบการ
ที่ท าการใหม่ในพ้ืนที่ตึก CE นั้น 

นางประคองศรี  กิจภพเลิศศิลป์... 
 
 



-๑๘- 
 

  นางประคองศรี  กิจภพเลิศศิลป์ จึงขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมเช่าพ้ืนที่และค่าประกันร้านค้า โดยขอผ่อนผัน
ค่าเช่าพ้ืนที่ ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าประกัน ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือขยายระยะเวลาออกไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
การขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมเช่าพ้ืนที่และค่าประกันร้านค้า กรณี นางประคองศรี  กิจภพเลิศศิลป์ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมเช่าพ้ืนที่และค่าประกันร้านค้า 
ของนางประคองศรี  กิจภพเลิศศิลป์ โดยให้ด าเนินการขยายระยะเวลาการผ่อนผันค่าเช่าพ้ืนที่ ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าประกันร้านค้า 
๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐.๒ เรื่อง การขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมเช่าพื้นที่และค่าประกันร้านค้า  กรณี          

นางกานต์พิชชา  ไชยกุล 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
ด าเนินการต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ประกอบการร้านค้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และช าระเงินค่าประกัน เป็นจ านวนเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท โดยก าหนดระยะเวลาช าระเงินสิ้นสุดภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องจาก นางกานต์พิชชา  ไชยกุล 
ผู้ประกอบการร้านค้าตึก CE ประสบปัญหาทางด้านการเงินและครอบครัว จึงไม่สามารถช าระเงินค่าท าสัญญาเช่าพ้ืนที่ 
พร้อมทั้งช าระเงินค่าประกันได้ตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าว นั้น 

  นางกานต์พิชชา  ไชยกุล จึงขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมเช่าพ้ืนที่และค่าประกันร้านค้า โดยขอผ่อนช าระ
ค่าท าสัญญาเช่าพ้ืนที่พร้อมทั้งช าระเงินค่าประกัน โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด เป็นจ านวนเงินงวดละ ๕,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
การขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมเช่าพ้ืนที่และค่าประกันร้านค้า กรณี นางกานต์พิชชา  ไชยกุล ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมเช่าพ้ืนที่และค่าประกันร้านค้า 
ของนางกานต์พิชชา  ไชยกุล โดยให้ด าเนินการขยายระยะเวลาการผ่อนผันค่าเช่าพ้ืนที่ และแบ่งช าระจ านวนเงินดังกล่าว
ออกเป็น ๔ งวด เป็นจ านวนเงินงวดละ ๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง             
การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา          
จ านวน ๑๒ หลักสูตร ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา 
ได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  สภาวิศวกร ขอแจ้งการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง  สภาวิศวกร ขอแจ้งการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ส าหรับผู้เข้าศึกษา                   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  สภาวิศวกร ขอแจ้งการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ส าหรับผู้เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีเงื่อนไขการรับรองปริญญา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒... 
 
 

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


-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง  สภาวิศวกร ขอแจ้งการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ส าหรับผู้เข้าศึกษา          
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  สภาวิศวกร ขอแจ้งการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ส าหรับผู้เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีเงื่อนไขการรับรองปริญญา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับ
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและระดับนานาชาติ และถ้าสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าวารสารวิชาการฉบับใดมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ตามประกาศในข้อ ๓ อาจพิจารณายอมรับวารสาร    
ทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอแจ้งการยอมรับวารสารมนุษยศาสตร์   
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้ง (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร  
คณะ และสถาบันอุดมศึกษาส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ และเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
ได้วางแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง การขับเคลื่อน University Engagement ของประเทศไทย 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อน 
University Engagement ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เพ่ือก าหนด
วิธีการส ารวจสถานภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมในภาพรวมของประเทศ และแนวทางการรวบรวม         
กรณีตัวอย่างที่ดี ๕๐ โครงการจากการท างานเพ่ือสังคมของสมาชิก เพ่ือน าไปสู่การยกระดับกิจกรรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยไทย
สู่เวททีางวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนการด าเนินงาน    
ที่สอดคล้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง รายงานกิจกรรมประจ าเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานกิจกรรมประจ าเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า 
คณาจารย์ บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยน าผลงานวิจัย 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจ เพ่ือพัฒนาสู่การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
พัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการด าเนินการและจัดกิจกรรมตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง  การให้ค าปรึกษาสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอสรุปผลการให้ค าปรึกษาสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความช่วยเหลือนิสิตที่อยู่หอพักในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเพ่ือช่วยให้นิสิต
สามารถปรับตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข รายละเอียดปรากฏ      
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๓๘ บัญชี ณ วันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           

เรื่ อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร      
สายวิชาการ 

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

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ            
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

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

 

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

 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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 
 
 
 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๒๔- 
 

 

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

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๘ ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์เครื่องมือกลาง จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์
ศูนย์เครื่องมือกลาง และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนย์เครื่องมือกลาง ในการติดต่อขอข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าของผลงานการประกวดออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง เพื่อน าเสนอรองอธิการบดี         
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพเพื่อพิจารณา ก่อนน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

- 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   

 
 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๓... 
 

 



-๒๕- 
 

- 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 ของวทิยาลัยการศึกษา ต่อไป 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๐... 
 

 



-๒๖- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๐ (๑๔/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๖.๑.๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. มอบหน่วยบริหารความเสี่ยง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการปรับแก้ไข

รายละเอียดการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

หน่วยบริหารความเสี่ยง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขรายละเอียดการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว          
และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๑ (๑๕/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

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

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

นายทวี  เสรีวาศ นายปวีนท์  ระมิงค์วงศ์ นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายเฉลิมชนม์  จิตจินดา 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา 
๗๐๔๓๘๑ การฝึกงาน ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ 
นางสาวพัชราภรณ ์ 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 

 
 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดท าหนังสือ
ว่ากล่าวตักตือน นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ นางสาวพัชราภรณ์  ลือราช 
นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายปวีนท์  ระมิงค์วงศ์ 
และนายธเนศ  ไข่แก้ว และนายเฉลิมชนม์  จิตจินดา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๗- 
 

๔.๑.๒ ขออนุมัติการส่ งผลการศึกษาล่าช้า           
กรณี  ผศ. ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๘๒๓๔๗ 
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างยั่งยืน 

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

สิ่งแวดล้อม ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๘๒๓๔๗ ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างยั่งยืน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗   

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิง่แวดล้อม ลงโทษภาคทัณฑ์ ผศ. ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม          
ในการประสานการลงโทษภาคทัณฑ์ ผศ.ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ 
กับกองการเจ้าหน้าทีต่่อไป  

๔.๖ ขออนุมัติแนวทางการรับ - ส่งเอกสาร
การเงิน 

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

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

ถือปฏิบัติต่อไป 
 
 

กองกลาง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการเวียนแจ้ง
แนวทางการรับ – ส่งเอกสารทางการเงิน ให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ 
ถือปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขจ านวน และรายช่ือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา          
ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการแก้ไขจ านวน และรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญาภาคการศึกษาต้น/                  

ภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี ้
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 าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ปรั บแก้ ไขจ านวน และราย ช่ื อผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษา                       
เพื่ออนุมัติปริญญาภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ ๑             
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ (ร่าง) แบบฟอร์ม... 
 

 



-๒๘- 
 

๖.๑.๒ (ร่าง) แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ท าพัสดุโครงการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างท าพัสดุโครงการ 
เพื่อใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส าหรับโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม กรณีที่การด าเนินการใดที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นโครงการที่ท าสัญญากับกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา และให้อน ุมัติเป็นรายๆ ไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการเวียนแจ้งแบบฟอร์มขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างท าพัสดุโครงการ เพื่อใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ส าหรับโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม กรณีที่การด าเนินการใดที่ไม่สามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งเป็นโครงการที่ท าสัญญากับกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา และให้อนมุัติเป็นรายๆ  ไป ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๒ กา รส อบส วนข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  ก ร ณี           
นางสาวสิริมา  นาคสาย กรรมการคุมสอบ
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวสิริมา  นาคสาย กรรมการคุมสอบ             

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

ด้วยวาจา เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ             
ว่ากล่าวตักตือน นางสาวสิริมา  นาคสาย เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ แบบตราสญัลกัษณ ์๕ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์ ๕ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา แบบที่ ๒          
และมอบให้ด าเนินการปรับแก้ไขแบบตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ให้เหมาะสมต่อไป 
 

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข
และประชาสัมพันธแ์บบตราสัญลกัษณ ์๕ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว  
 

๖.๒.๘ ขอเสนอรายช่ือผู้บริหารที่ เข้าข่าย           
ต้องเข้ารับการประเมิน และรายช่ือผู้บริหาร             
ที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขรายช่ือผู้บริหารที่เข้าข่าย         

ต้องเข้ารับการประเมิน และรายช่ือผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

๒. กรณีที่มีการประเมินผู้บริหารที่พ้นจากต าแหน่ง ในปีที่ประเมินจะประเมินเฉพาะผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยจะไม่ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหาร             
เพื่อหน่วยงานจะได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขรายชื่อผู้บริหารที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการประเมิน 
และรายช่ือผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และได้ด าเนินการน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาท าการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาท าการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเกิดความคล่องตัว และรองรับการปฏิบัติงาน  

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาท าการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. ตารางเปรียบเทียบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาท าการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา              
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของ

อาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
ทีป่ฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน     
ของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเกิดความคล่องตัว และรองรับการปฏิบัติงาน  

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน     
ของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๓๐- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. ตารางเปรียบเทียบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของ
อาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเกิดความคล่องตัว และรองรับการปฏิบัติงาน  

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                
ไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. ตารางเปรียบเทียบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๔... 
 
 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเกิดความคล่องตัว และรองรับการปฏิบัติงาน  

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย      
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย      
พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒. ตารางเปรียบเทียบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๕  เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย
จากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงิน        
ทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเกิดความคล่องตัว และรองรับการปฏิบัติงาน  

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงิน
ทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้    
พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒. ตารางเปรียบเทียบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๓๒- 
 

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

จากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหาร             
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๗  เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา         
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า นั้น  

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา         
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า รายละเอียด     
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี              
ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ต่อไป 

 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการ

ทางวิชาชีพที่มีรายได้ พ.ศ. ...... 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการ     
ทางวิชาชีพที่มีรายได้ พ.ศ. ...... เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึก
ปฏิบัติการทางวิชาชีพที่มีรายได้ พ.ศ. ...... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพที่มีรายได้ พ.ศ. ...... ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการทาง
วิชาชีพที่มีรายได้ พ.ศ. ...... 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง ขอหารือแนวทางงดการเรียนการสอนช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือส านักงานราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ที่ รล ๐๐๐๒.๓/๑๔๙๓๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
และตามมติที่ประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗    
ที่ประชุมมีมติรับทราบ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ             
แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๓,๘๕๐ ราย ณ หอประชุมพญาง าเมือง 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น  
 
 
 
 กองกิจการนิสิต... 

 
 



-๓๔- 
 

  กองกิจการนิสิต จึงหารือแนวทางงดการเรียนการสอนช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือให้การด าเนินงานเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวมทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ 

๑. หารืองดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๒. หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการสอบกลางภาคที่ต่อจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่     

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งอาจท าให้นิสิตที่มาช่วยงานในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มีระยะเวลา
ในการเตรียมตัวสอบน้อยลง  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา

การขอหารือแนวทางงดการเรียนการสอนช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการงดการเรียนการสอนช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ให้สอดรับกับการงดการเรียนการสอน
ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 
๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปรับปฏิทินการศึกษา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยออกประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา              
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า โดยเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะเป็นการจัดการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนตามปกติ ท าให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ 
ขึ้นไปที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และยังเหลือรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนไม่เกิน  ๙ หน่วยกิต ไม่สามารถลงทะเบียนช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ นั้น  

  เพ่ือไม่ให้นิสิตได้รับผลกระทบจากการปรับปฏิทินการศึกษาดังกล่าว กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ 
ให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน หรือรายวิชาการศึกษาอิสระ 
หรือรายวิชาสหกิจศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา

อนุมัติให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน หรือรายวิชาการศึกษาอิสระ          
หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น                 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 
กรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน หรือรายวิชาการศึกษาอิสระ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง การจัดท างบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ จ านวน ๑๙ เรื่อง และมอบให้
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดท างบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรม
หรือเทียบเท่า ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ และน าส่งเอกสารดังกล่าว 
ไปยังส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ หากพ้นก าหนด วช. จะไม่สามารถ
น าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการได้ทันก าหนด ซึ่งท าให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ http://www.nrct.go.th 
ทั้งนี้ วช. จะด าเนินการส่ง Link เพ่ือกรอกรายละเอียดค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการดังกล่าวให้ผู้ประสานงาน
ของหน่วยงานทางอีเมล์ต่อไป  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการจัดท างบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา

การจัดท างบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ 
๑. มอบผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นัดประชุมหารือการเขียนเสนอขอ

งบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์เครื่องมือกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๒. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณเพ่ืออุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือใช้ในการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัย รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 
 
 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติตามที่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา        
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่ เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า                      
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น  

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า รายละเอียด     
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา        
ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ต่อไป 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ให้สอดรับกับการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่            
๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติตามที่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น  

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓ ต่อไป 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๓๗- 
 

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

พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายชาญศักดิ์  เสียงเย็น อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายชาญศักดิ์  เสียงเย็น      
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        
ของนายศักดิ์ชัย  ไกรสรเจริญ รหัสนิสิต ๕๖๐๗๖๗๘๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายชาญศักดิ์  เสียงเย็น อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายชาญศักดิ์  เสียงเย็น อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 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 นายชาญศักดิ์  เสียงเย็น อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายชาญศักดิ์  เสียงเย็น อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
แก้ไขผลการศึกษาของนายศักดิ์ชัย  ไกรสรเจริญ รหัสนิสิต ๕๖๐๗๖๗๘๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายชาญศักดิ์  เสียงเย็น เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น           
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗.๒... 
 
 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์      
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        
ของนายธิเบศร์  ค าใส  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๒๕๐๐ จากเดิม I (F) แก้ไขเป็น C นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ได้ให้ผลการศึกษา เป็นอักษร I เมื่อครบก าหนด
ของการขอแก้ไขอักษร I อาจารย์ผู้สอนไม่ได้ส่งผลการขอแก้ไขอักษร I ตามก าหนด ท าให้ระบบปรับ        
ผลการศึกษาของนิสิต เป็น F ตามข้อบังคับฯ 

๒. เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
แก้ไขผลการศึกษาของ นายธิเบศร์  ค าใส รหัสนิสิต ๕๖๑๑๒๕๐๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิด ครั้งที ่๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗.๓... 
 
 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์      
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม        
ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายสาวเฟ่ืองฟ้า  จันทร์กระจาย   รหัสนิสิต ๕๖๐๗๗๙๖๐ จากเดิม D แก้ไขเป็น A  
๒. นายเอกวัฒน์    กนกทิพย์ รหัสนิสิต ๕๖๐๗๗๗๕๗ จากเดิม D แก้ไขเป็น B+ 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ า      
สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 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 เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 
แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวเฟ่ืองฟ้า จันทร์กระจาย รหัสนิสิต ๕๖๐๗๗๙๖๐ จากเดิม D แก้ไขเป็น A 
๑.๒ นายเอกวัฒน์ กนกทิพย์ รหัสนิสิต ๕๖๐๗๗๗๕๗ จากเดิม D แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง          
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 
 
 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๘ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการก าหนดอัตรา 
ค่าเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการก าหนดอัตรา      
ค่าเช่าพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการก าหนด
อัตราค่าเช่าพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการก าหนดอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการก าหนดอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ 

ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ท่าน คือ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี (อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา) 

๖.๒.๑.๒ รายงานผลการแข่งขันเกมจ าลองกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗           
ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗           
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี  สรณสถาพร จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบการแข่งขัน 
ทั้งนี้ ตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ พร้อมเกียรติบัตร 
ตลอดจนเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ การงดใช้อาคารหอประชุมพญาง าเมือง ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
โดยจะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมดังกล่าว ให้มีความพร้อมในการใช้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งมีก าหนดการในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒ รองอธิการบดี (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

จัดประชุม ๓๒nd conference of the International Society for Fluoride reseach เมื่อวันที่ 
๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ทันตแพทย์หญิงศันสณี  รัชชกูล 
เป็นประธาน และมีอาจารย์ ดร.สัณหวัช  ไชยวงศ์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ วิดีทัศน์... 
 
 



-๔๑- 
 

๖.๒.๒.๒ วิดีทัศน์สรุปการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยพะเยา รวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชันย์ ๕ ธันวามหาราช 
ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๒.๓ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘          
ตามแนวทาง “ปิงปอง ๗ สี” ในด้านมาตรฐานของค่าความดัน ระดับน้ าตาลในเลือด ไขมันในเลือด 
ดัชนีมวลกาย BMI ซึ่งมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ านวนทั้งสิ้น ๑,๔๕๖ คน 

๖.๒.๒.๔ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย รณรงค์ให้นิสิตภายในคณะ/วิทยาลัย เลือกทานอาหารกับร้านค้า
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับป้าย food safety ซึ่งได้ผ่านการรับรองการตรวจสอบคุณภาพ             
ความปลอดภัยของอาหาร เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการรับรองและได้รับป้าย food safety แล้ว 
หากมีการตรวจสอบคุณภาพภายหลัง แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ทางมหาวิทยาลัยพะเยา
จะท าการออกหนังสือเตือนและปลดป้าย food safety ชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการปรับปรุงคุณภาพ
ของอาหารต่อไป   

๖.๒.๒.๕ จัดโครงการรถเมล์น่านั่ง โดยจะจัดท าป้ายสัญลักษณ์ เพ่ือแสดงผลการให้บริการของรถเมล์           
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ สี คือ สีแดง สีเขียว และสีเหลือง รวมถึงมีการจัดให้มีการประเมิน
การให้บริการของพนักงานขับรถ ความสะอาด และวินัยในการขับขี่ต่อไป 

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ ก าหนดจัดงาน ๕th Meeting of the Mind “We Love UP Fancy ๕ ปี มพ.” ณ หอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๑) รูปแบบงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาแจ้งนโยบายการบริหาร พร้อมตอบข้อซักถาม           

แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒) การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ 
๓) การจับฉลากของขวัญปีใหม่ / ของที่ระลึกในวันงาน 
๔) การถ่ายท าวีดิทัศน์เพลง “ฟ้ามุ่ย ม่วงทอง” 

๖.๒.๓.๒ รายงานผลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสื่อสาธารณะระดับชุมชน ระหว่าง 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุน
พัฒนาบุคลากรด้าน Multi – Platform Media สนับสนุนการผลิตข่าวและรายการ ส าหรับผู้ผลิตภาคพลเมือง 
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ส.ส.ท. กับ สถาบันการศึกษา บุคลากรในสังกัด ตลอดจนประชาชนที่สนใจ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๓.๓ รายงานผลการลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาต้นแบบสื่อสาธารณะระดับชุมชน (พะเยาทีวีชุมชน) 
ระหว่าง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยา และมูลนิธิวัดศรีโคมค า 
โดย สถาบันปวงผญาพยาว เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีโคมค า เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความรู้
ทางด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรด้าน Multi – Platform Media 
และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เผยแพร่วิถีชีวิตของคนในชุมชนการผลิตข่าวและรายการภาคพลเมือง 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ส.ส.ท. กับ มหาวิทยาลัย และสถาบัน บุคลากรในสังกัด ตลอดจน
ประชาชนในจังหวัดพะเยาและพ้ืนที่โดยรอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๔ รายงาน... 
 
 



-๔๒- 
 

๖.๒.๓.๔ รายงานผลการน าส่งเอกสารทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และปัญหาที่พบของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ซึ่งกองคลัง
ได้ประสานกับทั้ง ๓ หน่วยงานดังกล่าว เพ่ือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพ่ือใช้ประกอบการบันทึกบัญชี 
ซ่ึงพบปัญหาที่ไม่สามารถจัดท าบัญชีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุด
ปีงบประมาณตามที่ก าหนดในระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๕ รายงานการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (เงินฝากธนาคาร) และผลประโยชน์ที่ได้รับ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๓.๖ รายงานความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามเอกสาร เพ่ือลดอัตรา  
การสูญหายของเอกสารทางการเงินจากกระบวนการรับ – ส่งเอกสาร อีกทั้งยังสามารถติดตามเอกสาร
ทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถควบคุมระยะเวลาในการท างานในขั้นตอนต่างๆ ได้             
พร้อมทั้งยังตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ 
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูล ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ และ E – mail ที่ต้องการแจ้งเตือนได้ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๔.๑ รายงานเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม" 

ซึ่งได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนเพ่ือเป็นข้อมูลและน าไปศึกษา 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๒ รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการรักษาระบบมาตรฐานการฝึกอบรม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทรชน เห็นชอบ              
เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนเพ่ือน าไปศึกษา และน าไปใช้             
ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ         
ในต าแหน่งอนุกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ)  

รายงานสรุปการลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ   
ภายใต้การด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีและงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ให้กับหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา และได้ก าหนดให้มีการลงพ้ืนที่ประเมินผลลัพธ์            
ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าว โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ก าหนดลงพ้ืนที่ประเมินผลโครงการ จ านวน ๑๑ โครงการ       
(แบ่งเป็นโครงการคลินิกเทคโนโลยีแผนบริการให้ค าปรึกษา จ านวน ๑ โครงการ โครงการคลินิกเทคโนโลยี
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน ๗ โครงการ และโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๓ โครงการ) 
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
 
 
 

๖.๒.๖ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่... 
 
 



-๔๓- 
 

๖.๒.๖ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๖.๑ ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

โดยการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกก าลังกาย
และรักษาสุขภาพ และสนับสนุนให้บุคลากรได้ท างานร่วมกันเป็นทีม มีความสามัคคีและรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานร่วมกันต่อไป 

๖.๒.๖.๒ ส านักงบประมาณได้จัดสรรเงินชดเชยส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ย้อนหลัง เป็นจ านวน ๙ เดือน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
(พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย) โดยจะจัดสรรเงินชดเชยดังกล่าวแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓.๑  เรื่อง ขอหารือรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๒ (๑๖/๒๕๕๗) 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗             
ของหน่วยบริหารความเสี่ยง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมขอให้หน่วยบริหารความเสี่ยง ทบทวนกรณี 
“มหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย” เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่ง    
ทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงได้ด าเนินการหาข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็น                       
ด้านมหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย ในแบบ ปอ.๓ ดังนี้ 

๑. ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์นโยบายและทิศทาง   
การบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

๒. ตารางสรุปการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ ๒.๓ 
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

๓. ตารางสรุปแสดงค่าดัชนีคุณภาพการพัฒนาอาจารย์ (ตามเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๑๔ การพัฒนา
อาจารย์ (สมศ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

๔. รายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอหารือรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
ข้อหารือรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบหน่วยบริหารความเสี่ยง ถอนความเสี่ยง เรื่อง มหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย ออกจากรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
มีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๔๔- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


