
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๘๔ (๑/๒๕๕๘) 

วันพุธที ่๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อัญชลี  ดุษฎีพรรณ์) 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นายน  าเงิน จันทรมณี) แทน 
๑๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  
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 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สรายศ  ร่าเริงใจ) แทน 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

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

(ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์) 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  ฟูเต็มวงศ์) 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
 

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. ดร.จักรกฤษณ์  วังราษฎร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. ดร.พงศกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย  
๘. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 

๙. นางสาวสุคนธ ์ ยากี... 
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๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๑๐. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๕. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี  

๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๒ ท่าน คือ 
นายวุฒิชัย  ไชยรินค า (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต) และรองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ 
(คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) 

๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวค าอวยพรเนื่องในวันขึ นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอบคุณบุคลากรทุกคน        
ที่ร่วมแรงร่วมใจท างานเพ่ือมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดปีที่ผ่านมา 

๓. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๘๔ (๑/๒๕๕๘) ในวันพุธที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
เนื่องจากห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มีการปรับปรุงภายในห้องดังกล่าว  

๔. มอบรองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ก ากับดูแลและตรวจสอบขั นตอน
การน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกับศึกษาขั นตอนการบริหารการเงิน          
ของแต่ละธนาคาร เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของเงินภายในมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๕. เชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีสูตรถอนและย้ายพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา (การแต่งกายให้สวมชุดปกติขาว) 

๖. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความเห็นชอบการด าเนินการประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงขณะนี อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ออกแบบและจัดท าต้นแบบหล่อโดยกรมศิลปากร และจะมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่ประดิษฐานอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา   

๗. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะเน้นการประเมินด้านปริมาณเป็นหลัก 

๘. ในเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการสรรหา
ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๑ คณะ  

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๘๓ (๑๗/๒๕๕๗) เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๘๓ (๑๗/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๘๓ (๑๗/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๓๖๗๔๖ การจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการจัดการ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา 
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๓๖๗๔๖ การจัดการ                  
ตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั น 

  วิทยาลัยการจัดการ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา อาจารย์พิเศษ 
วิทยาลัยการจัดการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา      

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๓๖๗๔๖ การจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว         
และการโรงแรม ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นการกระท าความผิดครั งแรก     
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัติให้ รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ ส่งผลการศึกษาล่าช้า          
ในรายวิชา ๑๓๖๗๔๖ การจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๒. มอบวิทยาลัยการจัดการ พิจารณาดูแลให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
และแจ้งให้อาจารย์พิเศษทราบถึงแนวปฏิบัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สันติธร  ภูริภักดี อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการจัดการ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.สันติธร  ภูริภักดี 
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ ประจ า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั น 

  วิทยาลัยการจัดการ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สันติธร  ภูริภักดี อาจารย์พิเศษ 
วิทยาลัยการจัดการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สันติธร  ภูริภักดี        
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖      
เป็นการกระท าความผิดครั งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สันติธร  ภูริภักดี อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัติให้ ดร.สันติธร  ภูริภักดี  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ ส่งผลการศึกษาล่าช้า          
ในรายวิชา ๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖    

๒. มอบวิทยาลัยการจัดการ พิจารณาดูแลให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
และแจ้งให้อาจารย์พิเศษทราบถึงแนวปฏิบัติต่อไป 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 

 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการจัดการ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ      

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์                     
ของนางสาวอรศรี  จารุไพบูลย์ รหัสนิสิต ๕๔๐๗๘๔๖๔ จากเดิม U แก้ไขเป็น P นั น  

  วิทยาลัยการจัดการ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ อาจารย์พิเศษ
วิทยาลัยการจัดการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วารัชต์   มัธยมบุรุษ                
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ เป็นการกระท าความผิดครั งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัติให้ ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ แก้ไขผล
การศึกษาของนางสาวอรศรี  จารุไพบูลย์ รหัสนิสิต ๕๔๐๗๘๔๖๔ จากเดิม U แก้ไขเป็น P 

๒. มอบวิทยาลัยการจัดการ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น           
การกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Toshiaki Kanaya อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๐๗๔๐๑ ภาษาญี่ปุ่น ๗ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์  ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี  Mr.Toshiaki  Kanaya           
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๐๗๔๐๑ ภาษาญี่ปุ่น ๗ 
ของนางสาวเพ็ญพิชา  เพชรายุทธ รหัสนิสิต ๕๔๑๑๖๔๕๖ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Toshiaki Kanaya อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขา   
วิชาภาษาญี่ปุ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๗- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าอาจารย์ผู้สอน ได้ให้ผลการศึกษา เป็นอักษร I            

เมื่อครบก าหนดของการขอแก้ไขอักษร I อาจารย์ผู้สอนไม่ได้ส่งผลการขอแก้ไขอักษร I ตามก าหนด     
ท าให้ต้องปรับผลการศึกษาของนิสิต เป็นอักษร F ตามข้อบังคับฯ 

๒. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี กรณี Mr.Toshiaki  Kanaya          
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๐๗๔๐๑ ภาษาญี่ปุ่น ๗ เป็นการกระท าความผิดครั งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Toshiaki Kanaya อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัติให้ Mr.Toshiaki Kanaya อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๐๗๔๐๑ ภาษาญี่ปุ่น ๗ แก้ไขผลการศึกษา
ของนางสาวเพ็ญพิชา  เพชรายุทธ รหัสนิสิต ๕๔๑๑๖๔๕๖ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Toshiaki Kanaya เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น           
การกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติคู่มือการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

โครงการพิเศษ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอน
ผลการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และคู่มือการจัดการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา  
ในคราวประชุมครั งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคู่มือการจัดการศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอน
ผลการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ และคู่มือการจัดการศึกษา 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการแก้ไข
ข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อเสนอในที่ประชุม นั น 
 
 บัดนี ... 

 
 



-๘- 
 

  บัดนี  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กองบริการการศึกษา 
จึงขอเสนอพิจารณาดังนี   

๑. คู่มือการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ 
๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. คูม่ือการจัดการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 
๔. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี  
๑. คู่มือการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ 
๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. คู่มือการจัดการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 
๔. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัต ิดังนี  
๑. คู่มือการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ  
๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗  
๓. คู่มือการจัดการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ  
๔. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์ที่คณะจะจัดจ าหน่าย

และจัดหามาจ าหน่าย 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน  ามันจากพืชสมุนไพร โดยมีการต่อยอด
การใช้ประโยชน์จากน  ามันหอมระเหย เพ่ือการผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิต
เภสัชศาสตร์และรองรับการปฏิบัติการส่วนหนึ่งในหลักสูตรของสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางที่คณะฯ มีนโยบาย   
ที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน ทั งนี  คณะฯ ได้รับโอกาสเป็นผู้ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั งที่ ๓ 
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม (Herbs for Health and Beauty) ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
พญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นส่วนหนึ่งในงานพะเยาวิจัย ซึ่งคณะฯ ได้เรียนเชิญผู้ประกอบการที่ผลิต
เครื่องส าอางมาร่วมออกบูธ หนึ่งในจ านวนนั น ได้แก่ บริษัทเอสเธติค พลัส จ ากัด (ผู้ผลิตเครื่องส าอาง เวชส าอาง OEM 
รับท าแบรนด์เครื่องส าอาง โรงงานผลิตเครื่องส าอางมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ , GMP) ซึ่งได้ตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ และประสงค์จะผลิตเครื่องส าอางตัวอย่าง เพ่ือน ามาแจกเป็นของที่ระลึก ตลอดจน
ประสงค์จะใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ประทับบนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับทางคณะฯ มีความประสงค์จะน า

ตราสัญลักษณ์... 
 
 



-๙- 
 

ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มาประทับบนบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้เป็นของที่ระลึกเพ่ือจัดกิจกรรมในงาน และในอนาคต   
อาจสามารถจ าหน่ายแก่ผู้ประสงค์ใช้ในราคาที่เหมาะสม (reasonable price) ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ โดยในสถานปฏิบัติการนี จะจัดศูนย์แนะน าสุขภาพและความงาม ทั งนี  บริษัทเอสเธติค พลัส จ ากัด 
ยินดีเป็นผู้ให้ความรู้แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและการแนะน าด้านความงาม 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือติดบนผลิตภัณฑ์ที่คณะจะจัดจ าหน่าย
และจัดหามาจ าหน่าย ตลอดจนเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือเป็นการเตรียมตัวรองรับ                  
การเปิดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

อนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือติดบนผลิตภัณฑ์ท่ีคณะจะจัดจ าหน่ายและจัดหามาจ าหน่าย ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติการใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือติดบนผลิตภัณฑ์ที่คณะจะจัดจ าหน่ายและ

จัดหามาจ าหน่าย  
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี)  แต่งตั งคณะกรรมการ           

ในการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือติดบนผลิตภัณฑ์
ที่จะจัดจ าหน่ายและจัดหามาจ าหน่าย            

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  แนวคิดการจัดท านิตยสาร และตัวอย่างบทความ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอแจ้งแนวคิดการจัดท านิตยสาร และตัวอย่างบทความ 
ในโครงการจัดท าหนังสือ “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัย” รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  รายงานผลกิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถยนต์ 
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 

สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานผลกิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถยนต์ 
สังกัดกองการเจ้าหน้าที ่โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ และก ากับดูแลพนักงานขับรถยนต์ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
ไม่มัวหมอง และไม่พัวพันกับสิ่งเสพติด หรือของมึนเมา เป็นอาจิณ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นต้นแบบในระบบ    
เฝ้าระวังได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ 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 าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร          

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ            
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

กองการเจ้าหน้าที่  ได้ด าเนินการจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ               
เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั งที่ ๕ (๑/๒๕๕๗) 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงาน
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั งที่ ๖ (๑/๒๕๕๘) 
ต่อไป  
 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ 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 ดังนี  
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 

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 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๑๑- 
 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ 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 ครั งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑๐ ขอหารือเกี่ยวกับการให้อักษร I และอักษร P 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
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   

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

ในคราวประชุม ครั งที่ ๗๓... 
 

 



-๑๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ 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
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๗๕ (๙/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๖.๒.๕ ขออนุมัติไม่รับนิสิตย้ายคณะในชั นปีท่ี ๒ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติไม่รับนิสิตย้ายคณะ ในชั นปีท่ี ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

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

 

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

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๘๒ (๑๖/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๒ ขออนุมั ติน าคะแนนที่ ได้ ตามเกณฑ์          
การประเมินมาประกอบการประกันคุณภาพ
ตามตัวบ่งชี  

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และ           
คณะศิลปศาสตร์ สามารถน าคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินมาประกอบการประกันคุณภาพ
ตามองค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี ที่ ๒.๘ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๕ มีนักศึกษาหรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม         
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติ และในองค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี ที่ ๖.๑ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

วิทยาลัยการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๓- 
 

๔.๓ ขออนุมัติการด าเนินโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติการด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

จ านวนทั งสิ น ๑๙ โครงการ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป 
ทุนอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณสนับสนุนทั งสิ น ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

๒. มอบอ านาจให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายก ากับดูแลกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
คณะ/วิทยาลัย แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

คณะสหเวชศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการขออนุมัติ
ด าเนินโครงการและเบิกเงินการด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยใช้แบบฟอร์ม
ของมหาวิทยาลัย จ านวนทั งสิ น ๑๙ โครงการ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา         
ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข  

จาก  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗  
เป็น  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓. มอบกองกิจการนิสิตน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการปรับแก้ ไข (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๓ ข อ อ นุ มั ติ ป รั บ แ ก้ ไ ข ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง ก าหนด
รายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายวิชา          
ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป 

๖.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิต           
ที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต 
เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต 
เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

๖.๑.๕ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๔- 
 

๖.๑.๕ ขออนุมัติแต่ งตั งประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์
ของคณะศิลปศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี  
๑. ดร.สิงห์ค า  รักป่า 

เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๖ คน 

๒. ดร.วรวรรธน์  ศรียาภัย 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๙ คน 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
และได้ด าเนินการประสานแจ้งมติแก่คณะศิลปศาสตร์รับทราบ  
เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั งประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ของ
คณะศิลปศาสตร์ ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๑.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เสนออธิการบดีลงนาม พร้อมทั งได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ประกาศดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ www.does.up.ac.th และ 
www.reg.up.ac.tg เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ ขออนุมัติการจ าแนกสภาพนิสิตของนิสิต
ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ
น้อยกว่า 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ าแนกสภาพนิสิตของนิสิตที่ เข้าศึกษา             
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ตามเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี  
๑. กรณีนิสิตมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ                   

ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้นับรวมผลการเรียนภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั นด้วย 

๒. กรณีนิสิตมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ         
ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้นับรวมผลการเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน นั นด้วย 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
จ าแนกสภาพนิสิตของนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และน้อยกว่า เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๘ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเภสัชศาสตร์ ประสานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร            
และผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์) ประชุมหารือในการจัดท า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการหารือ 
การจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ถอนรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั งที ่๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ออกจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากย้ายไปยังคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยาของกองการเจ้าหน้าที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPÉ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(RASCPÉ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างโรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสกษฏ์) ต าบลแม่มีค า อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(RASCPE Unit) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างหอการค้าจังหวัดพะเยา และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPÉ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดตั งหน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (RASCPE Unit) เพ่ือให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 
ตลอดจนเพ่ือเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือและบูรณาการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเครือข่ายความร่วมมือ นั น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ดังนี  
๑. ระหว่างโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนเบ็ตตี ดูเมน อ าเภอปง จังหวัดพะเยา และหน่วยความเป็นเลิศ

ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPÉ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ระหว่างโรงเรียนแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย บริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPÉ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. ระหว่างโรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) ต าบลแม่มีค า อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่                   

และหน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPE Unit) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. ระหว่างหอการค้าจังหวัดพะเยา และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (RASCPÉ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี  
๑. ระหว่างโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนเบ็ตตี ดูเมน อ าเภอปง จังหวัดพะเยา และหน่วยความเป็นเลิศ

ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPÉ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ระหว่างโรงเรียนแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย บริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPÉ) คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. ระหว่างโรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) ต าบลแม่มีค า อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่                   

และหน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPE Unit) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. ระหว่างหอการค้าจังหวัดพะเยา และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (RASCPÉ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ดังนี  

๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี ดูเมน อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(RASCPÉ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และหน่วยความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPÉ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสกษฏ์) ต าบลแม่มีค า 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (RASCPE Unit) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

๔. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหอการค้าจังหวัดพะเยา และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPÉ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ           
ให้ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์วิจัย
สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว นั น  

  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗    

๒. มอบศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี  
๒.๑ ยกเลิกข้อ ๑๐.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๓๐ 
๒.๒ เพ่ิมข้อสุดท้ายของประกาศ “หากมีการยุบเลิกการด าเนินการของศูนย์ ให้น าเงินและทรัพย์สิน

ที่เหลือทั งหมด เข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๓. มอบศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  
๖.๒.๑.๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อยการพัฒนาซอฟต์แวร์ Smart Tourism Phayao (ระยะทดลอง) 

จ านวน ๒ ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๒.๑.๒ ขอเชิญร่วมพิธีสูตรถอนและย้ายพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ 

มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๒.๒.๑ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๘ แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หนังสือเป็นชุด
ประวัติศาสตร์ล้านนาจากผู้ศึกษาทั่วไป เล่มที่ ๒ “ต านานพื นเมืองพะเยา” เขียนโดย คุณเฉลิมวุฒิ  ต๊ะค ามี 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์เผยแพร่จากมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒) การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ 

๒.๑) ขอความอนุเคราะห์ คณะ กอง ศูนย์ ส่งการแสดงเข้าร่วมประกวดจ านวน ๑ ชุดการแสดง
โดยก าหนดส่งชื่อและรายละเอียดการแสดงดังกล่าว ไปยังกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ 
ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
 
 ๒.๒ การให้คะแนนการแสดง... 

 
 



-๑๘- 
 

๒.๒) การให้คะแนนการแสดง จะมีการโหวตให้คะแนนโดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี  
๑. คะแนนโหวตจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. คะแนน Popular Vote 

๒.๓) รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓) ขอความอนุเคราะห์ของขวัญปีใหม่จากท่านผู้บริหาร ท่านละ ๑ ชิ น 
๔) การถ่ายท าวีดิทัศน์เพลง “ฟ้ามุ่ย ม่วงทอง” 

๖.๒.๒.๓ ขอเชิญร่วมท าบุญในโครงการ “คืนสัตภัณฑ์ สู่วัดล้านนา คืนภูมิปัญญา สู่ชุมชน” ถวายในวันศุกร์ที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุขุนน  าห้วยสวด ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
สนใจร่วมท าบุญติดต่อ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐๕๔ ๕๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๔ 

๖.๒.๒.๔ ขั นตอนการน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีเปิดบัญชีเงินฝากประจ า เพ่ือจัดหารายได้) ดังนี  
๑) ประชุมหารือวางแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือก าหนดระยะเวลาการน าฝากเงิน 
๒) ธนาคารเสนออัตราดอกเบี ยเงินฝาก ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยต้องการ 
๓) จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติน าเงินฝากธนาคารที่เสนออัตราดอกเบี ยสูงสุด 
๔) ด าเนินการเปิดบัญชีธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร 
๕) จัดท าใบถอน – ฝากเงิน เพ่ือโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร พร้อมทั งระบุวัตถุประสงค์            

ในใบถอนเงินว่า “เพ่ือโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา” กรณีเป็นการโอนเงินต่างธนาคาร 
จะท าการจัดซื อแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยพะเยา เท่านั น 

๖) น าเอกสารหลักฐานใบถอน – ฝากเงินจากธนาคาร  มาบันทึกบัญชี 
๗) งานบัญชีจะท าการตรวจสอบการบันทึกบัญชีทุกๆ  สิ นเดือน และจะท าการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๒.๓.๑ เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีตักบาตรในโครงการ “ตักบาตรพระ ๑,๐๘๗ รูป ม่วง-ทองร่วมใจ 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ในวันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ตั งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป           
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๓.๒ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ าตัวนิสิตใหม่ปีละ ๖,๐๐๐ ต้น ภายใต้โครงการ 
“ปลูกต้นไม้ในใจคน” จ านวน ๖,๐๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ร่วมกับกรมป่าไม้ และภาคีเครือข่าย ในวัน
พฤหัสบดีที ่๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๓.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการบริจาคโลหิต ๖,๐๐๐ ยูนิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันพฤหัสบดีที ่๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

๖.๒.๓.๔ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๖,๐๐๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันพฤหัสบดทีี ่
๒ เมษายน ๒๕๕๘     

 
 
 
 
 

๖.๒.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี... 
 
 



-๑๙- 
 

๖.๒.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  
๖.๒.๔.๑ การให้บริการฐานข้อมูล Science Direct ซึ่งสามารถดาวน์โหลดบทความฐานข้อมูล Science Direct  

ได้ที่ http://www.sciencedirect.com ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา หรือใช้ภายนอก
มหาวิทยาลัยได้โดย VPN (Virtual Private Network) และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน VPN 
ได้ที่ http://www.clm.up.ac.th/doc/connect-VPN-For-Win7.pdf หรือสามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม
ได้ที่ งานบริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๔.๒ ประชาสัมพันธ์ห้องฉายภาพยนต์อย่างดี จ านวน ๕๐ ที่นั่ง โดยสามารถรองรับคณะศึกษาดูงาน 
หรือใช้ในการประกวดภาพยนต์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม
ได้ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


