
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๘๕ (๒/๒๕๕๘) 

วันพุธที ่๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
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) 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นายปัญญา  ยงยิ่ง) แทน 
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.รักษ์ศรี  เกียรติบุตร) แทน  
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
 
 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 

๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
 (ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน   
๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. ดร.พงศกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย  
๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๘. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน... 
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๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๒. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. นายประกิจพันธ์  พัฒนหิรัญธ ารง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
๑๔. นายประสิทธิ์  มินบ ารุง หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
๑๕. นายฤกษ์ดี  แก้วมาเมือง หัวหน้างานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ 
๑๖. นางปิยฉัตร  พุทธวงศ์  หัวหน้างานสวัสดิการบุคลากร 
๑๗. นางเพลินพิศ  เมืองน  าเที่ยง หัวหน้างานสภาพนักงาน 
๑๘. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
๑๙. นางสาวดวงเดือน ยะนา หัวหน้างานทุนการศึกษา 
๒๐. นายธิตินนท์  มณีธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๑. นายนพรัตน์  พระดวงงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๒. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๔. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๕. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี  

๑. เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) ติดภารกิจ 
ดังนั น ประธานกรรมการจึงท าหน้าที่ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๘๖ (๓/๒๕๕๘)  
จาก วันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  
เป็น  วันพุธที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

๓. ก าหนดเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ในวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
๔. ก าหนดสถานที่จัดงาน ๕th Meeting of the Mind “We Love UP Fancy ๕ ปี มพ.” ในวันพฤหัสบดีที่ 

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องภูกามยาว ๑ อาคารเรียนรวมหลังเก่า 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดสรรพื นทีบ่ริเวณชั น ๑ ส าหรับร้านค้าภายในอาคารเรียนรวมหลังเก่า 
และมอบกองอาคารสถานที่ น าพลาสติกคลุมโต๊ะทานอาหาร พร้อมทั งควบคุมดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย
ภายในอาคารต่อไป 

๖. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา จะเข้าร่วมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การจัดการโครงสร้างพื นฐาน การจัดการการใช้พลังงาน การจัดการของเสีย 
และการใช้ทรัพยากรน  า โดยตั งเปาาหมายเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ ๑ ของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือ
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ร่วมรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มด าเนินการตั งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
(ระยะเวลา ๓ ปี) 

๗. มหาวิทยาลยัพะเยา... 
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๗. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดท าแผนผังจุดตั งถังขยะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือร่วมรณรงค์
การทิ งขยะลงถังขยะแก่บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั งจัดท าแผนที่การปรับปรุงถนน
และการปิดเส้นทางการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

๘. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการ
เมืองต้นแบบการใช้ระบบเครือข่ายสายส่งอัจฉริยะ ๑๐ เมกะวัตต์ 

๙. มอบผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส าหรับตัดหญ้าบริเวณลานด้านหน้าอาคารหอประชุม
พญาง าเมือง พร้อมทั งตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ภายในอาคารหอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘” ต่อไป 

๑๐. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุโลมการใช้เวลาเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด          
ในหลักสูตรรัฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ของข้าราชการทหาร และต ารวจ ในกรณีท่ีติดภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น การรับเสด็จฯ เป็นต้น  

๑๑. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก) 
ซ่ึงคาดว่าจะจัดประชุมประมาณปลายปี ๒๕๕๘ 

๑๒. มอบคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการติดตั งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับที่ท าการของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานหน่วยปาองกันรักษาป่ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ประสานงานกับกองอาคารสถานที่ต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที ่๘๔ (๑/๒๕๕๘) เมื่อวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๘๔ (๑/๒๕๕๘)  
เมื่อวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๘๔ (๑/๒๕๕๘)  
เมื่อวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ภาษา” 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส และได้ให้บริการแปลภาษา ตลอดจนได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต่างๆ และมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย และภาษาต่างประเทศมาโดยตลอด 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดตั ง “ศูนย์ภาษา” โดยมีการบริหารงาน ดังนี  
๑. ให้ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานในคณะศิลปศาสตร์ 
๒. ผู้อ านวยการศูนย์ภาษานั น ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั ง โดยค าแนะน าของคณบดีและให้มีต าแหน่ง

เทียบเท่าผู้ช่วยคณบดี 
๓. คณบดีเป็นผู้เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั งคณะกรรมการศูนย์ภาษา 
๔. การด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการและคณะกรรมการศูนย์ภาษาตามวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี 
๕. เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษามาจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาษา 
๖. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของศูนย์ภาษาให้ใช้ร่วมกับห้องปฏิบัติการภาษา 
๗. ความรับผิดชอบของศูนย์ภาษา มีดังต่อไปนี   

๗.๑  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษา จ านวน ๔ รายวิชา 
๗.๒  การจัดอบรมภาษาแก่นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ 
๗.๓  การให้บริการแปลภาษา 
๗.๔  การจัดสอบวัดระดับภาษา 
๗.๕  การจัดสอนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีโดยการเทียบโอน เฉพาะหลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์

รับผิดชอบ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
จัดตั ง “ศูนย์ภาษา” โดยมีการบริหารงาน ดังนี  

๑. ให้ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานในคณะศิลปศาสตร์ 
๒. ผู้อ านวยการศูนย์ภาษานั น ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั ง โดยค าแนะน าของคณบดีและให้มีต าแหน่ง

เทียบเท่าผู้ช่วยคณบดี 
๓. คณบดีเป็นผู้เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั งคณะกรรมการศูนย์ภาษา 
๔. การด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการและคณะกรรมการศูนย์ภาษาตามวาระการด ารงต าแหน่งคณบด ี
๕. เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษามาจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาษา 
๖. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของศูนย์ภาษาให้ใช้ร่วมกับห้องปฏิบัติการภาษา 

 
 
 
 
 

๗. ความรับผิดชอบ... 
 
 



-๖- 
 

๗. ความรับผิดชอบของศูนย์ภาษา มีดังต่อไปนี   
๗.๑  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษา จ านวน ๔ รายวิชา 
๗.๒  การจัดอบรมภาษาแก่นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ 
๗.๓  การให้บริการแปลภาษา 
๗.๔  การจัดสอบวัดระดับภาษา 
๗.๕  การจัดสอนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีโดยการเทียบโอน เฉพาะหลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์

รับผิดชอบ  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดตั ง “ศูนย์ภาษา” โดยมีการบริหารงาน ดังนี  
๑. ให้ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานในคณะศิลปศาสตร์ 
๒. ผู้อ านวยการศูนย์ภาษานั น ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั ง โดยค าแนะน าของคณบดีและให้มีต าแหน่ง

เทียบเท่าผู้ช่วยคณบดี 
๓. คณบดีเป็นผู้เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั งคณะกรรมการศูนย์ภาษา 
๔. การด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการและคณะกรรมการศูนย์ภาษาตามวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี 
๕. เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษามาจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาษา 
๖. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของศูนย์ภาษาให้ใช้ร่วมกับห้องปฏิบัติการภาษา 
๗. ความรับผิดชอบของศูนย์ภาษา มีดังต่อไปนี   

๗.๑ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษา จ านวน ๔ รายวิชา 
๗.๒ การจัดอบรมภาษาแก่นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ 
๗.๓ การให้บริการแปลภาษา 
๗.๔ การจัดสอบวัดระดับภาษา 
๗.๕ การจัดสอนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีโดยการเทียบโอน เฉพาะหลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์

รับผิดชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของศูนย์ภาษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้ขออนุมัติจัดตั ง “ศูนย์ภาษา” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใต้
การก ากับดูแลของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นั น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของศูนย์ภาษา ดังนี  
๑. ให้ผู้อ านวยการศูนย์ภาษาได้รับเงินประจ าต าแหน่งเท่ากับผู้ช่วยคณบดี โดยให้เบิกจ่ายจากเงิน

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของคณะศิลปศาสตร์ 
๒. ให้คณะกรรมการศูนย์ภาษาเบิกค่าเบี ยประชุมจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ อัตราเบี ยประชุม

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. ศูนย์ภาษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ 
๔. เงินรายได้จากการจัดอบรม การแปลเอกสาร การจัดสอบวัดระดับ ให้หักเข้าเป็ นเงินรายได้    

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยละ ๑๐ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์    
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริหารวิชาการฯ 

๕. เงินรายได้จากการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
๖. การใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์ให้ก าหนด โดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของศูนย์ภาษา ดังนี  

๑. ให้ผู้อ านวยการศูนย์ภาษาได้รับเงินประจ าต าแหน่งเท่ากับผู้ช่วยคณบดี โดยให้เบิกจ่ายจากเงิน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของคณะศิลปศาสตร์ 

๒. ให้คณะกรรมการศูนย์ภาษาเบิกค่าเบี ยประชุมจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ อัตราเบี ยประชุม
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. ศูนย์ภาษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ 
๔. เงินรายได้จากการจัดอบรม การแปลเอกสาร การจัดสอบวัดระดับ ให้หักเข้าเป็นเงินรายได้    

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยละ ๑๐ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์    
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริหารวิชาการฯ 

๕. เงินรายได้จากการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
๖. การใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์ให้ก าหนด โดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของศูนย์ภาษา ดังนี  

๑.๑ ให้คณะกรรมการศูนย์ภาษาเบิกค่าเบี ยประชุมจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ อัตราเบี ยประชุม
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑.๒ ศูนย์ภาษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ 
๑.๓ เงินรายได้จากการจัดอบรม การแปลเอกสาร การจัดสอบวัดระดับ ให้หักเข้าเป็นเงินรายได้    

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยละ ๑๐ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์   
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริหารวิชาการฯ 

๑.๔ เงินรายได้จากการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
๑.๕ การใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์ให้ก าหนด โดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  

๒. กรณี ให้ผู้อ านวยการศูนย์ภาษาได้รับเงินประจ าต าแหน่งเท่ากับผู้ช่วยคณบดีนั น อธิการบดีขอหารือร่วมกับ
คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งดังกล่าวต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ส านักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่     
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน      
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพ่ิมวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชา
เพ่ิมเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง สภาวิศวกร ขอแจ้งการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ส าหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  สภาวิศวกร ขอแจ้งการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีเงื่อนไขการรับรองปริญญา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งแนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา    
ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ           
หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบ
หรือรับรองหลักสูตร สามารถจัดท าเล่มเอกสารหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้ ทั งนี หากเป็นภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอเล่มเอกสารหลักสูตรที่จัดท าเป็นภาษาไทยที่มีหัวข้อและรายละเอียดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดด้วย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการตามมติดังกล่าว ได้ตั งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส 

ที่ได้รับคัดเลือกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งรายชื่อโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษา           
และการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ       
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและฝ่ายฝรั่งเศส รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 
 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา          
จ านวน ๓ หลักสูตร ทั งนี  สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา   
ได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๗ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั งสิ น ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)        
ซึ่งระยะเวลาด าเนินโครงการตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย 
เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะสหเวชสาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 
 
 

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


-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

- 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 

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 

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 

ในคราวประชุม ครั งที่ ๗๐... 
 

 



-๑๓- 
 

- 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   

 

- 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
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 
 

ในคราวประชุม ครั งที่ ๘๒... 
 

 



-๑๔- 
 

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

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

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 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน                     
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

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 

๖.๑.๘ (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 
มหาวทิยาลัยพะเยา 
 
 

 

ในคราวประชุม ครั งที่ ๘๓... 
 

 



-๑๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๘๓ (๑๗/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ 
ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการเงินรายได้
ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติในหลักการโครงการฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ในล าดับที่ ๑ “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา” และในล าดับที่ ๒ 
“พัฒนาวิทยากรยางพารา จ านวน ๕ หลักสูตร” 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ 
ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ล าดับที่ ๓ การบริการการวิเคราะห์
และทดสอบคุณภาพยาง และมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข   
(ร่าง) ประกาศดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ ค่าตอบแทน และ 
การบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยาง
ภาคเหนือคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๒ การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จิตระยทุธ์  จิตอ่อนน้อม กรรมการคุมสอบ
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม 

กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๖๓๒๒ หลักการแปล ๒ ภาคเรียนที่ ๒                    
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม       
ด้วยวาจา เนื่องจากเป็นการกระท าความผดิครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  แนว
ปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ ขออนุมัติการด าเนินการโครงการพัฒนา
ภาษาอั งกฤษเพื่ อเตรี ยมความพร้ อม                
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการด าเนินการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ         
น าโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๕ ขอหารือ... 
 

 



-๑๖- 
 

๔.๕ ขอหารือกรณีนิสิตชั นปีที่ ๑ ขอย้ายคณะ          
ไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา และกรณีการ         
ไม่ รั บนิ สิ ตย้ ายคณะใน ชั นปี ที่  ๒            
ของวิทยาลัยการศึกษา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. ไม่อนุมัติให้นิสิตชั นปีท่ี ๑ ย้ายคณะไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา จ านวน ๔ ราย ในภาคการศึกษาปลาย 

เนื่องจากขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อ ๒๐ การย้ายสาขาวิชา “๒๐.๒.๑ นิสิตที่ประสงค์ 
จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีเดิม 
และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ” 

๒. กรณีการไม่รับย้ายนิสิตในชั นปีท่ี ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั งที่ ๗๓ (๗/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที ่๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ (ร่ าง) ประกาศคณะรั ฐศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ใ ห้ ทุ น ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
งบประมาณรายได้ คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

งบประมาณรายได้จากคณะ ทั งนี  ต้องสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย              
และใช้หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณะแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
ของคณะ  

๓. มอบอ านาจให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายก ากับดูแลกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของคณะ และน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗ (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์           
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย
และ/หรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

งบประมาณรายได้จากคณะ ทั งนี  ต้องสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย              
และใช้หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณะแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
ของคณะ  

๓. มอบอ านาจให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายก ากับดูแลกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของคณะ และน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ การเบิกค่าทีพ่ัก... 
 

 



-๑๗- 
 

๔.๙ การเบิกค่าที่พักส าหรับนักศึกษา
ฝึกงานชาวต่างชาติ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติการเบิกจ่ายค่าที่พักส าหรับนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติ จากงบประมาณรายได้

คณะศิลปศาสตร์ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการประสานคณะศิลปศาสตร์             
ในการจัดท าหนังสือขออนุมัติยกเลิกการเบิกจ่ายค่าที่พัก
ส าหรับนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติ จากงบประมาณรายได้
คณะศิลปศาสตร์ เนื่องจากได้ยกเลิกการมาฝึกงานของ
นักศึกษาฝึกงานดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๑๐.๑ การขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม           
เช่าพื นท่ีและค่าประกันร้านค้า กรณี           
นางประคองศรี  กิจภพเลิศศิลป์ 

มติ  ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัต ิการขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมเช่าพื นที่           
และค่าประกันร้านค้า ของนางประคองศรี  กิจภพเลิศศิลป์ โดยให้ด าเนินการขยายระยะเวลา
การผ่อนผันค่าเช่าพื นที่ ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าประกันร้านค้า ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจ านวน
เงินทั งหมด ๒๐,๐๐๐ บาท 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุมแล้ว พร้อมทั งร้านค้า
ของนางประคองศรี   กิจภพเลิศศิลป์ ได้ด าเนินการช าระ
ค่าธรรมเนียมเช่าพื นที ่และค่าประกันร้านค้า เป็นจ านวนเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว   
 

๔.๑๐.๒ การขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม          
เช่าพื นที่และค่าประกันร้านค้า กรณี          
นางกานต์พิชชา  ไชยกุล 

มติ  ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัต ิการขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมเช่าพื นที่         
และค่าประกันร้านค้า ของนางกานต์พิชชา  ไชยกุล โดยให้ด าเนินการขยายระยะเวลาการผ่อนผัน
ค่าเช่าพื นที่ และแบ่งช าระจ านวนเงินดังกล่าวออกเป็น ๔ งวด เป็นจ านวนเงินงวดละ ๕,๐๐๐ บาท 
 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั ง
ได้แจ้งร้านค้าของนางกานต์พิชชา  ไชยกุล ซึ่งได้ด าเนินการ
ช าระค่าธรรมเนียมเช่าพื นที ่และค่าประกันร้านค้า เป็นจ านวนเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งยังคงค้างช าระ
ค่าประกันร้านค้า เป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยกองกิจการนิสิต             
จะด าเนินการติดตามให้มาช าระต่อไป  
 

๖.๑.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองคลัง ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีเข้าศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทิน
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า  
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ขอหารอื... 
 

 



-๑๘- 
 

๖.๑.๓ ขอหารือแนวทางงดการเรียนการสอน
ช่วงพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร              
แก่ ผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษา  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติการงดการเรียนการสอนช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ให้สอดรับกับการงด
การเรียนการสอนช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับปฏิทินการศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ให้สอดรับกับ
การงดการเรียนการสอนช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที ่
๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และน าเสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ ให้ นิ สิ ตชั นปี ที่  ๔ ขึ นไป             
ที่ ลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาต้น                
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นิสิตชั นปีที่ ๔ ขึ นไป ที่ลงทะเบียนเรียนภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา                   
ในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั งนี  ไม่รวมถึง กรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน               
หรือรายวิชาการศึกษาอิสระ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา 
 
 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการปรับ
ระบบการลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘             
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตรา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน พร้อมทั งแจ้งนิสิตชั นปีที่ ๔ ขึ นไปทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๕ การจัดท างบประมาณการวิจัยในลักษณะ
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ 
๑. มอบผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นัดประชุมหารือการเขียน

เสนอของบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                            
กับศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื นที่แบบสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยพะเยา            
ศูนย์เครื่องมือกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๒. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ             
เพื่ออุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างพื นฐานการวิจัย รวมถึง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบ
มติที่ประชุม และได้ด าเนินการจัดส่งการจัดท างบประมาณการวิจัย
ในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙          
ไปยังส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖.๑ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๙- 
 

๖.๑.๖.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกวา่ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

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

บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ให้สอดรับกับการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับปฏิทินการศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ให้สอดรับ           
กับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที ่
๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และน าเสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗.๑ ขออนุมั ติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี           
นายชาญศักดิ์  เสียงเย็น อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื นฐาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ นายชาญศักดิ์  เสียงเย็น อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษ

พื นฐาน  แก้ไขผลการศึกษาของนายศักดิ์ชัย  ไกรสรเจริญ รหัสนิสิต ๕๖๐๗๖๗๘๙ จากเดิม F 
แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายชาญศักดิ์  เสียงเย็น เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็น การกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือ
ว่ากล่าวตักตือน นายชาญศักดิ์  เสียงเย็น 

๖.๑.๗.๒ ขออนุมั ติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ แก้ไขผลการศึกษาของ นายธิเบศร์  ค าใส รหัสนิสิต ๕๖๑๑๒๕๐๐ จากเดิม F 
แก้ไขเป็น C 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

๑. นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ ได้ด าเนินการแก้ไขผลการศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว  

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการประสาน
เอกสารการลงโทษภาคทัณฑ์ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์  
กับคณะศิลปศาสตร์ 

๖.๑.๗.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๐- 
 

๖.๑.๗.๓ ขออนุมั ติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี                
นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี  
๑. อนุมัติให้ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคม และ

วัฒนธรรม แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี  
๑.๑ นางสาวเฟื่องฟาา จันทร์กระจาย รหัสนิสิต ๕๖๐๗๗๙๖๐ จากเดิม D แก้ไขเป็น A 
๑.๒ นายเอกวัฒน ์ กนกทิพย์ รหัสนิสิต ๕๖๐๗๗๗๕๗ จากเดิม D แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

๑. นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ ได้ด าเนินการแก้ไขผลการศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการประสาน
เอกสารการลงโทษภาคทัณฑ์ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ 
กับคณะศิลปศาสตร์  

๖.๓.๑ ขอหารือรายงานการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบหน่วยบริหารความเสี่ยง ถอนความเสี่ยง เรื่อง มหาวิทยาลัย          
มีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย ออกจากรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ น             
อย่างต่อเนื่อง 
 

หน่วยบริหารความเสี่ยง รับทราบมติที่ประชุม และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการน ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่    
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั น 

   คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่      
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์น าเสนอสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณารับรองหลักสูตรและ

รับรองสถาบันต่อไป 
๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง ขอหารือโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณี การขออนุมัติเพิ่มเติม
เกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตสังกัดวิทยาลัยการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษา ได้แจ้งว่าวิทยาลัยการศึกษา             
มีการจัดการศึกษา ๒ กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มศิลปศาสตร์ รวมจ านวนนิสิตทั งสิ น ๑,๓๔๗ ราย ดังนั น 
วิทยาลัยการศึกษา จึงขออนุมัติเพ่ิมเติมเกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตสังกัดวิทยาลัยการศึกษา ในทุนประเภทที่ ๑ ข้อที่ ๗.๑.๑ 
และข้อที่ ๗.๑.๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนทุน โดยขออนุมัติให้นิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดของทั งสองกลุ่มวิชา 
จ านวน ๒ ราย ให้เข้าศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ และนิสิตของทั งสองกลุ่มวิชาที่ได้คะแนนรองลงมา จ านวน ๒ ราย ให้เข้าศึกษา   
ณ ประเทศออสเตรเลีย นั น 

   วิทยาลัยการศึกษา จึงขอหารือโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณี การขออนุมัติเพ่ิมเติมเกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิต 
สังกัดวิทยาลัยการศึกษาเพ่ือการคัดเลือกทุนประเภทที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๒๒- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้เนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา    
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ ทุนประเภทที่ ๑ ได้ระบุว่ามหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนทุน ตามข้อที่ ๗.๑.๑ และข้อที่ ๗.๑.๒ 
คณะ/วิทยาลัย จ านวนละ ๒ ทุน เท่านั น ทั งนี  โดยมีคณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนนิสิตมากกว่าวิทยาลัยการศึกษา คือ คณะ
แพทยศาสตร์ (จ านวน ๒,๖๒๒ ราย) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ข้อหารือโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณี การขออนุมัติเพ่ิมเติมเกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตสังกัดวิทยาลัยการศึกษา 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้วิทยาลัยการศึกษา ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตและอาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘    
  
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีห่น่วยบริหารความเสี่ยง ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี ยประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว นั น 

  หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา     
เบี ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง ขอเชื่อมฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าขึ น เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่าได้ทราบอย่างต่อเนื่อง อีกทั งยังเป็นการส่งเสริม สร้างสัมพันธภาพ และการมีส่วนร่วม
ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับมหาวิทยาลัย 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเชื่อมฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การขอเชื่อมฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมั ติให้กองกิจการนิสิตเชื่อมฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา            
ได้เฉพาะข้อมูลบางส่วน ยกเว้นรหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อบิดา ชื่อมารดา และเกรดเฉลี่ย  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ ามัน

จากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและโอสถกรรมนุบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั งศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัด
น  ามันจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั งศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ              
และโอสถกรรมนุบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว นั น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั งศูนย์การเรียนรู้
ด้านการสกัดน  ามันจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั งศูนย์วิจัยผลลัพธ์          
ทางสุขภาพและโอสถกรรมนุบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั งศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน  ามันจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั งศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและโอสถกรรมนุบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั งศูนย์การเรียนรู้
ด้านการสกัดน  ามันจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั งศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทาง
สุขภาพและโอสถกรรมนุบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 
 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติใช้ตราประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสัญลักษณ์ประจ าคณะ 
สรุปเรื่อง 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อ ๓ (๑) จัดตั ง       
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่     
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั น 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติใช้ตราประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสัญลักษณ์
ประจ าคณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติใช้ตราประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสัญลักษณ์ประจ าคณะ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบตราประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสัญลักษณ์ประจ าคณะ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี 

และ ผศ.ดร. พลินจรีย์  รังสยาธร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๓๓๒๑ สรีรวิทยาของพืช 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย                 
นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี และ ผศ.ดร. พลินจรีย์  รังสยาธร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา ได้ส่งรายงานผลการศึกษา
ล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๒๔๓๓๒๑ สรีรวิทยาของพืช ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี    
และ ผศ.ดร. พลินจรีย์  รังสยาธร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย                   
นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี และ ผศ.ดร. พลินจรีย์  รังสยาธร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๓๓๒๑    
สรีรวิทยาของพืช ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 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.ชัชวาล  วงค์ชัย นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี และ ผศ.ดร. พลินจรีย์  รังสยาธร อาจารย์
ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ 
๑. อนุมัติให้ ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี และ ผศ.ดร. พลินจรีย์  รังสยาธร อาจารย์ผู้สอน

ประจ าสาขาวิชาชีววิทยา ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๔๓๓๒๑ สรีรวิทยาของพืช           
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗   

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี และ           
ผศ.ดร. พลินจรีย์  รังสยาธร เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น การกระท าความผิดครั งแรก 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๘ เรื่อง ขอรายงานข้อมูลการส่งผลการศึกษารายวิชาที่มีนิสิตสอบตกได้รับผลการศึกษา F 

ตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไป 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบรายวิชาที่มีนิสิตสอบตก ได้รับผลการศึกษา F 
ตั งแต่ ๕๐% ขึ นไป ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) และมอบให้
คณะ/วิทยาลัย ยืนยันผลการศึกษารายวิชาที่มีนิสิตสอบตก ได้รับผลการศึกษา F ตั งแต่ ๕๐% ขึ นไป ต่อมหาวิทยาลัยแล้ว นั น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาข้อมูลการส่งรายงานผลการศึกษารายวิชาที่มีนิสิตสอบตก              
ได้รับผลการศึกษา F ตั งแต่ ๕๐% ขึ นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ข้อมูลการส่งรายงานผลการศึกษารายวิชาที่มีนิสิตสอบตก ได้รับผลการศึกษา F ตั งแต่ ๕๐% ขึ นไป ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบและก ากับดูแลการวัดและประเมินผลการศึกษา
แบบอิงเกณฑห์รืออิงกลุ่ม ในรายวิชาที่มีนิสิตสอบตกได้รับผลการศึกษา F ตั งแต่ ๕๐% ขึ นไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดี แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๒.๑.๑ รายงานผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์และความสุขร่วมกัน ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี  
๑) โครงการ Healthy Workplace (บ้านน่าอยู่ , รถเมล์น่านั่ง) 
๒) โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ก าหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ “กีฬาสร้างไมตรี สามัคคี 
เทิดไท้องค์ราชัน” ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยแบ่งกลุ่มสีที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ สี คือ  
๑) สีเขียว ประธานสี  รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ 
๒) สีแดง  ประธานสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
๓) สีฟาา  ประธานสี รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม 
๔) สีชมพู ประธานสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร  

๖.๒.๑.๓ กองการเจ้าหน้าที่... 
 
 



-๒๖- 
 

๖.๒.๑.๓ กองการเจ้าหน้าที่ งานสภาพนักงาน ได้จัดท าก าหนดปฏิทินการเลือกตั งคณะกรรมการสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ชุดสอง ได้หมดวาระ 
การด ารงต าแหน่ง ตั งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
สภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่           
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี  
๑) สถิติผู้มารับการตรวจสุขภาพ 
๒) การแบ่งกลุ่มความดันโลหิตตามหลักปิงปองจราจร ๗ สี 
๓) การแบ่งกลุ่มระดับน  าตาลในเลือดตามหลักปิงปองจราจร ๗ สี 
๔) รายชื่อบุคลากรกลุ่มเสี่ยง 
๕) ร้อยละของผู้มารับการตรวจสุขภาพแบ่งตามคณะ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  
๖.๒.๒.๑ รายงานโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม          

จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั งสิ น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินโครงการ
ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน 
หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ รายงานโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๗ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั งสิ น ๑๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๓ รายงานโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕ โครงการ 
งบประมาณสนับสนุนทั งสิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากแผนงานวิจัย 
กองทุนวิจัยเงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์            
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๔ รายงานผลการด าเนินโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั งที่ ๔” เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗                    
ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นเวทีส าหรับการแสดงผลงานและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตในระดับปริญญาตรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๕ เรียนเชิญผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ 
๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี  
๑) วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ การจัดกิจกรรม “นิทรรศการโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ๒๕๕๘” 
๒) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ การจัดกิจกรรม “ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘” 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ๖.๒.๒.๖ การจัดท าประกาศ... 

 
 



-๒๗- 
 

๖.๒.๒.๖ การจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ครอบคลุมเนื อหาสาระของหลักการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในรอบใหม่ แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๗ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการจัดการประชุม Forum ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๒ Forum ดังนี  
๑) การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านแผนงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการจัดการความรู้ 

(PQK Forum) เพ่ือใช้เป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานด้านแผนงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการจัดการความรู้         
โดยจะด าเนินการจัดการประชุมเดือนละ ๑ ครั ง 

๒) การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (RSC Forum) เพ่ือใช้เป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น  
และรับฟังข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานการบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยจะด าเนินการจัดการประชุมเดือนละ ๑ ครั ง 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  
๖.๒.๓.๑ ก าหนดการโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ภาวะผู้น าร่วม พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ 

“การผลิตสารคดีจากมือถือ” โดย อาจารย์พิภพ  พานิชภักดิ์ ในวันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
ตั งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงภาพยนต์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

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

แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒) การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ 

๒.๑) การแสดงของคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จ านวน ๙ ชุดการแสดง 
๒.๒) การให้คะแนนการแสดง จะมีการโหวตให้คะแนนโดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี  

๒.๒.๑) คะแนนโหวตจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.๒.๒) คะแนน Popular Vote 

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

๖.๒.๓.๓ ก าหนดการโครงการนักวิจัยพบสื่อ พร้อมรับฟังสื่อมวลชนบรรยาย เรื่อง “การสื่อสารงานวิจัยสู่สังคม” 
ในวันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๓.๔ ก าหนดจัดแสดงโขนโดยกรมศิลปากร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
 
 ๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต... 

 
 



-๒๘- 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  
๖.๒.๔.๑ รายงานสถานะการเงินบัญชีกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ ให้กองกิจการนิสิตจัดท าบัญชีรับ – จ่าย และรายงานสถานะทางการเงินของกองทุน 
เสนอมหาวิทยาลัยทราบ ภายใน ๖๐ วัน นับตั งแต่วันสิ นปีงบประมาณ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
ที่ ๗๕๘/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยก าหนดให้มีการรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบปีละครั ง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๒ รายงานการยกเลิกการผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
และตัดสิทธิ์การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
น้อยกว่า ๒.๐๐ ซึ่งมีนิสิตทั งหมดจ านวน ๘๒๙ ราย และด าเนินการขออนุมัติยกเลิกการผ่อนผัน
การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและขออนุมัติช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑                      
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยให้นิสิตช าระเงินในวันที่ ๒๗ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พร้อมกับนิสิต
ที่ลงทะเบียนล่าช้า โดยไม่มีค่าปรับและการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๓ รายงานจ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี จ านวนทั งสิ น ๓,๓๒๔ ราย 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๔.๔ ก าหนดการถ่ายรูปหมู่ที่ระลึกบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ตั งแต่เวลา ๐๖.๑๕ น. – ๐๘.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๕ ก าหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘          
ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

๖.๒.๕ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๙ โครงการ งบประมาณทั งสิ น ๒๐๒,๕๐๐ บาท           
(สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย จากงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๖ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รายงานผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันหลักของสภาการพยาบาล              
โดยให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ระยะเวลา 
๔ ปกีารศึกษา (ตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๗ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม แจ้งการจัดโครงการเมืองต้นแบบการใช้ระบบเครือข่ายสายส่งอัจฉริยะ 
๑๐ เมกะวัตต์ ร่วมกับการไฟฟาาส่วนภูมิภาค ซึ่งในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จะเริ่มด าเนินการทดลองติดตั งระบบโซลาร์เซลล์ 
จ านวน ๕๐๐ กิโลวัตต์ ใช้ผลิตไฟฟาาได้ จ านวน ๒,๕๐๐ หน่วย เพ่ือทดสอบการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนที่จะด าเนินการติดตั งระบบโซลาร์เซลล์ จ านวน ๒ เมกะวัตต์ ภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้พื นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๓๐ ไร่ และในส่วนระบบโซลาร์เซลล์ จ านวน ๘ เมกะวัตต์ จะให้ประชาชนใช้ผลิตไฟฟาา เพ่ือท าให้เกิด
รายได้แก่ชุมชนต่อไป 

๖.๒.๘ ผู้ช่วยอธิการบดี... 
 
 



-๒๙- 
 

๖.๒.๘ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) แจ้งก าหนดการจัดงานเลี ยงรับรอง Welcome Night   
“พะเยาวิจัย ๒๕๕๘” ในโครงการจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั งที่ ๔ “การวิจัยและการพัฒนา            
เพ่ือสร้างโอกาสและความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรในเขตภาคเหนือของไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาพะเยา  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


