
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๖ (๒๐/๒๕๕๕) 

วันพฤหัสบดีที ่๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๕.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๖.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายธนู  กังวานใจ) แทน 
๗.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวประนอม  อ่ิมเอม) แทน 
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ ) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.วิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล) แทน 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (ดร.จิตติมา  กาวีระ) แทน 
 
 
 

๑๖. คณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์... 
 

 



-๒- 
 

๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
  (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
๑๗.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (นางสาวพิไลพร  จงรวมกลาง) แทน 
๑๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 

     (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย)์  
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า)  
๓. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล)  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒.  ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๕. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. นายประสิทธิ์  มินบ ารุง  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๗. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๙.  นายเพ็ชร  พงษ์เฉย  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  

                     ๑๓. นางกฤษณา... 
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๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. ดร.เนติ  เงินแพทย์  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 
 

เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. แนะน าคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย ์
๒. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ .) ได้เสนอคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๔ 

มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินง บประมาณ
แผ่นดินของสถาบันอุดมศึกษา ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนเพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพ ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ ตามมติคณะรัฐมนตร ี 

๓. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๕๕ โดยทอดถวาย ณ วัดแม่ต  าบุญโยง         
บ้านแม่ต  าบุญโยง ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

๔. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร ท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่
ประชาคมอาเซียน และประเทศสาธารณรัฐประชา ชนจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สมาพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๕. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๘ (๒๒/๒๕๕๕) ในวันจันทร์ที่           
๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ ์

 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย     
  กับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดส่งรายชื่อนิสิ ตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้น  
 

 บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ซึ่งมีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ผ่านการคัดเลื อกเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒ คน 
ดังนี้  

 

                   ๑. นางสาวอรวรรณ... 
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๑. นางสาวอรวรรณ  จังโชตินันท์  
๒. นางสาววรรณปวี  มณียศ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง  รายงานยอดเงินบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐิน โครงการพระราชทาน 
  ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา กรมราชองครักษ์ 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอรายงานยอดเงินบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
และพระวิหาร ณ วัดปราสาทซอ็มโบว์ จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวมเป็นเงิน
จ านวน ๑๘ ,๒๔๘ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน ) และได้โอนเงินเข้าหมายเลขบัญชี             
๐๔๖ – ๒ – ๕๐๐๔๗ – ๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง  รายงานการขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น           
   ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอรายงานการขยายเวลาเปิดให้บริการถึง ๒๔.๐๐ น. ในช่วงหนึ่ง
สัปดาห์ก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา  ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน –          
๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ รวมจ านวนวันซึ่งขยายเวลาให้บริการ จ านวน  ๑๘ วัน โดยมีนิสิตเข้ามาใช้บริการศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา จ านวน ๕,๕๘๗ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง  รายงานผลการน าวิทยานิพนธ์และงานวิจัยเผยแพร่ผ่านข้อมูลออนไลน์ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอรายงาน ผลการน าวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ของคณาจารย์
บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ ThaiLIS Digital Collection 
(TDC) โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน URL: http://www.thailis.or.th/tdc/ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา มีผลงาน
วิชาการเผยแพร่ผ่าน TDC จ านวน ๖๖ รายการ ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ จ านวน ๖๑ รายการ งานวิจัย จ านวน       
๕ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

               ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕... 

http://www.thailis.or.th/tdc/


 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๖ 
 

รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง  
กรณี การทุจริตการสอบของ 
นางปุนรดา  วรรณารักษ์   
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษาเชิญหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต          
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของ นิสิต พ .ศ. ๒๕๕๔           
โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแก้ไข 
ข้อเสนอแนะข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  
การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอที่ประชุมรองอธิการบดี 
ในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรือ่ง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ  
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งท่ี ๔  
โดยมีก าหนดการประชุม ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 

-๕- 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๔... 
 

 



-๖- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๒ ขออนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์ 

แผนไทย (ประเภทการนวดไทย)  
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี ้
๑. อนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย)  
๒. อนุมัติให้ด าเนินโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) เพื่ออบรมผู้ช่วยแพทย์

แผนไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) 
โดยใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการจากรายรับค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ               
เป็นจ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
 

คณะแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติจากกองประกอบโรคศิลปะ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗ (๑๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๒.๓ ขอทราบนโยบาย กรณีการขอใช้ห้องเรียน

เพื่อจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่องการขอใช้ห้องเรียน และจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน โดยระบุเงื่อนไขในการขอใช้
ห้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ห้องเรียน  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                 
ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การขอใช้ห้องเรียน และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน 
 

 
 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๘... 
 

 



-๗- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๓.๑ ขอหารือโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จ 

ตามเวลาที่ก าหนด 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนที่เบิกไป กรณีที่นักวิจัยยังขาดส่งรายงาน

ฉบับสมบูรณ์และเอกสารการเงิน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามตัวช้ีวัดในสัญญา              
โดยโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๑๐ โครงการ 

๒. อนุญาตให้เร่งด าเนินการประสานงานกับกองคลังและส่งเอกสารการเงินภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕ ถ้าเกินก าหนดเห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนเงิน      
ที่เบิกไป กรณีที่นักวิจัยได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว แต่ยังขาดเอกสารการเงิน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามตัวช้ีวัดในสัญญา             
โดยโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๕ โครงการ  

๓. อนุญาตให้ขยายระยะเวลาต่อไปและมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ติดตามให้ด าเนินก ารตามสัญญากรณีที่นักวิจัยได้ท าบันทึกข้อความขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย เนื่องจากอยู่ระหว่างการน าเสนอบทความวิจัย จ านวน ๒ โครงการ 

๔. มอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาด าเนินการโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
ตามมติที่ประชุม ข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าสรุปโครงการวิจัย
ที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดส่งกองคลังตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ในการปิดโครงการดังกล่าวต่อไป  

 ๔.๓ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

มต ิ       ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องจัดท า (ร่าง) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และ
ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน  
คุณภาพการศึกษา ในการรวบรวม (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
จากคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 ในการประชุมคร้ังที่ ๓๙... 
 

 



-๘- 
 

- ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓๙ (๑๓/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๒.๓ ขออนุมัติในหลักการแต่งตั้งกอง

บรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติอนุมัติในหลักการ ดังนี ้
๑. แต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒  
๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี เป็นผู้ประสานงานแต่งตั้งกองบรรณาธิการ

จัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งท่ี ๒ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการประสานและปรึกษาหารือ
เพื่อเสนอรายช่ือกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๓.๑ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน   
และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน 

และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย 
๒. มอบงานนิติการประสานกับคณะศิลปศาสตร์ เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงดังกล่าวต่อไป  

 
 

๑. งานนิติการประสานกับคณะศิลปศาสตร์ในการ 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียนและบันทึก 
เพิ่มเติมแนบท้าย เรียบร้อยแล้ว   

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ    
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย    
 

 ๔.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
และบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ 
พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao 
Green City) 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการ
วิชาการ ภายใต้ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม ในการประสานงานเพื่อลงนาม ข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
 

 
 
 
 

                 ในการประชุมคร้ังที่ ๔๓... 
 

 



-๙- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๓ (๑๗/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๒.๒ การลงนาม MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING between School 
of Energy and Environment, 
Phayao University and Faculty of  
Engineering, Kasetsart University for 
Installation of Flux System  
 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการลงนาม MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
between School of Energy and Environment, Phayao University and Faculty of 
Engineering, Kasetsart University for Installation of Flux System และมอบวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไข (ร่าง) MOU โดยน าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ     
หน่วยนิติการเพื่อตรวจสอบ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    
ในการนัดลงนาม MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
between School of Energy and Environment, Phayao 
University and Faculty of Engineering, Kasetsart 
University for Installation of Flux System ในวันท่ี         
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๔ (๑๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน 

กองอาคารสถานท่ี 
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตใินหลักการการปรับโครงสร้างหน่วยงานกองอาคารสถานท่ี 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

พิจารณารายละเอียดการปรับโครงสร้างหน่วยงานกองอาคารสถานท่ีต่อไป  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาการปรับโครงสร้าง 
หน่วยงานกองอาคารสถานท่ี 
 

๔.๒.๑ ขออนุมัตกิารคืนสภาพนิสิตและลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าหลังก าหนด กรณี นายวราฤทธ์ิ   
ไชยสาร รหัสนิสิต ๕๔๑๕๒๘๒๗ สาขาวิชา 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติให้ นายวราฤทธิ์  ไชยสาร รหัสนิสิต ๕๔๑๕๒๘๒๗ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ      

และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คืนสภาพการเป็นนิสิต และลงทะเบียน
เรียนในภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๕๕ 

๒. ให้นิสิตช าระค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง ช าระ
ค่าปรับโดยใช้อัตราเหมาจ่าย โดยอนุโลม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมด าเนินการแจ้งนิสิต 
ช าระค่าคืนสภาพและลงทะเบียนเรียนนิสิต 
เรียบร้อยแล้ว 

                          ๔.๒.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๐- 
 

๔.๒.๒ ขออนุมัตกิารคืนสภาพนิสิตและลงทะเบียน
เรียนล่าช้าหลังก าหนด กรณี นางสาวพรวรี  
บุญเลี้ยง  รหัสนิสิต ๕๔๑๔๐๘๗๙ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นางสาวพรวรี  บุญเลี้ยง รหัสนิสิต ๕๔๑๔๐๘๗๙ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) คืนสภาพการเป็นนิสิต และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕      

๒. ให้นิสิตช าระค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
รวมทั้ง ช าระค่าปรับโดยใช้อัตราเหมาจ่าย โดยอนุโลม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการแจ้งให้นิสิต 
และช าระค่าคืนสภาพนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ ช่วยคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
 
 
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่หารือร่วมกัน
เกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 
 
 

กองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับ 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการและ 
สารสนเทศศาสตร ์เรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ต่อไป 
 

๕.๑.๑ ขอทบทวนปรัชญามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการทบทวนปรัชญามหาวิทยาลัยพะเยา จากเดิม “ปญญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีว ี

เสฏฐะชีวี นามะ) ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา จัดเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด ” เป็น “ปญฺญาชีวี         
เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นามะ) ด ารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” 

๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันตา) แปลปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น
ภาษาอังกฤษและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา ) 
ได้แปลปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นภาษาอังกฤษ  
เรียบร้อยแล้ว และน าสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

๕.๒.๑ ขออนุมัติก าหนดเวลา และคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันท่ี ๑๐ - ๑๑ 

มกราคม  ๒๕๕๖ 
๒. เห็นชอบคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย  
     ๒.๑  ดร.พรชัย                    นุชสุวรรณ ประธานกรรมการ 
     ๒.๒  ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์    สกลไชย กรรมการ 
     ๒.๓ รศ.บุญรักษา        สุนทรธรรม กรรมการ 
     ๒.๔ รศ.นพ.สมชาติ        โตรักษา กรรมการ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

                        ๒.๕ รศ.ดร.เดชา... 
 

 



-๑๑- 
 

     ๒.๕ รศ.ดร.เดชา        สังขวรรณ กรรมการ 
     ๒.๖ นายช านาญ        แสงแก้ว เลขานุการ 
     ๒.๗ นางสาวสุทธินี        ศักดิ์สูง ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒.๘ นางสาววิจิตรา        แก้วปุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.  มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไขก าหนดเวลาและคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕ ตามความ
เหมาะสม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  

๔.  มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าสรุปประเด็นการประเมินผล         
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เวียนแจ้งคณะ/วิทยาลัย  

 
๕.๒.๒ ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 

มต ิ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๔ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบความ   

ถูกต้องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการ ศึกษา 
๒๕๕๔และจัดท า River and stair diagram ระดับคณะ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๕.๒.๓ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ขอความร่วมมือรายงานผลการด าเนินงาน 
ขับเคลื่อ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
สู่สถานศึกษา 
 

มต ิ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองแผนงานรวบรวมและจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

กองแผนงานด าเนิน การรวบรวมและจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                
สู่สถานศึกษา ส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ว 

๕.๒.๔.๑ ขออนุมัติการคืนสภาพนิสิตและลงทะเบียน
เรียนล่าช้าหลังก าหนด กรณี นายศุภชัย  
ผลศุภรักษ์ รหัสนิสิต ๕๔๑๕๐ ๘๒๕ 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติให้ นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์ รหัสนิสิต ๕๔๑๕๐๘๒๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  คืนสภาพการเป็นนิสิต และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน         
ที่ ๑/๒๕๕๕ 

๒. ให้นิสิตช าระค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง ช าระ
ค่าปรับโดยใช้อัตราเหมาจ่าย โดยอนุโลม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาและ 
แจ้งให้นิสิตช าระค่าคืนสภาพและลงทะเบียนเรียน 
เรียบร้อยแล้ว 

                       ๕.๒.๔.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๒- 
 

๕.๒.๔.๒ ขออนุมัติการคืนสภาพนิสิตและลงทะเบียน
เรียนล่าช้าหลังก าหนด  กรณี นายตระกูล  
บุญเจริญ รหัสนิสิต ๕๔๑๕๐๕๑๑ 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติให้ นายตระกูล  บุญเจริญ รหัสนิสิต ๕๔๑๕๐๕๑๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  คืนสภาพการเป็นนิสิต และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน         
ที่ ๑/๒๕๕๕ 

๒. ให้นิสิตช าระค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง ช าระ
ค่าปรับโดยใช้อัตราเหมาจ่าย โดยอนุโลม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาและ 
แจ้งให้นิสิตช าระค่าคืนสภาพและลงทะเบียนเรียน 
ทราบเรียบร้อยแล้ว 

๕.๒.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัตงิาน       
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่าง     
ลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าวต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ 
ปรับแก้ไข (ร่าง) มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
ขอกลับเข้าปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่าง 
ลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

๕.๒.๖ ขออนุมัติ ตารางการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ 
 
 

มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. อนุมัติตารางการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เข้าร่วม

กิจกรรมกับจังหวัดพะเยา ) และตารางการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันส าคัญประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ (ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา) โดยมอบกองกลางเป็นผู้ประสานงานต่อไป 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรมตามตารางกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 
 

กองกลางประสานกับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย ์
เกี่ยวกับ ตารางการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๒.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
ยานยนต ์
 

มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าท่ีในการจัดท า 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เทคโนโลยียานยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนออธิการบดลีงนาม 

๕.๒.๘ ขอความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
คณะศิลปศาสตร ์
 

มต ิ    ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะศิลปศาสตร์ 
๒. มอบทุกคณะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่งกองแผนงาน ภายในวันท่ี ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕  

๑.  กองแผนงานรับทราบมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
๒.  กองแผนงานรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตาม 
     แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๕ จากทุกคณะ เรียบร้อยแล้ว 
๓.๑ กองแผนงานด าเนินการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน 

                          ๓. ที่ประชุมมีมติ... 
 

 



-๑๓- 
 

๓. ทีป่ระชุมมีมติมอบกองแผนงานด าเนินการ ดังน้ี 
๓.๑  รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตาม

ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวต่อไป 

๓.๒  จัดท าตารางปฏิทินการด าเนินงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี     
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป 
 

     ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๕ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  
     น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
      และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
๓.๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงานในการ 
     เสนอตารางปฏิทินการด าเนินงานแผนกลยุทธ์และ 
     แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖           
      ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
     ในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
๕.๒.๙ สรุปประเด็นส าคัญและข้อเสนอแนะจาก

การด าเนินโครงการและสรุปประเด็นส าคัญ
และข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบสรุปประเด็นส าคัญและข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ และกองบริการการศึกษา พ บปะงานวิชาการคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ โดยมอบผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ  

๒. เห็นชอบสรุปประเด็นส าคัญ และข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบท่ี ๒ การผลิตบัณฑิต วันท่ี ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน 
๒๕๕๕ ณ โรงแรมวิคตอเรียนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวบ่งช้ี
ติดตามและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ  

๓. มอบทุกคณะจัดท าแผนการใช้ห้องเรียน ส่งไปยังกองแผนงาน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการประสานคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อด าเนินการตามมติที่ประชุม 

๕.๒.๑๐ ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพ ะเยา ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานหน่วยนิติการ ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว  
๓. มอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครเสนอ           

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวต่อไป 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการ 
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

                      ๕.๒.๑๑ ขออนุมัต.ิ.. 
 

 



-๑๔- 
 

๕.๒.๑๑ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย      
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มต ิ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติบรรจหุลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองแผนงานน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ ก่อนน าเสนอ              

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองแผนงานได้ด าเนินการสรุปหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีการศกึษา ๒๕๕๖ น าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๕.๒.๑๒ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
บัณฑิต เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 

มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. อนุมัติบรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 

๒๕๕๗ 
๒. มอบกองแผนงานน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ ก่อนน าเสนอ            

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองแผนงานได้ด าเนินการสรุปหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ น าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 
 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 



 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
  ครั้งที่ ๔๕ (๑๙/๒๕๕๕) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๕ (๑๙/๒๕๕๕)      
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รตันประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ           
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๕ 
(๑๙/๒๕๕๕) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสวัสดิการโครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่แก่บุคลากร 
  มหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๓ (๑๗/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมตมิอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณารายละเอียดและข้อก าหนดการจัดท าประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งข้อเสนอแนะ/ข้อแก้ไข ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอข้อมูลผู้เข้าร่วมสวัสดิการโครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่      
แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑,๐๖๘ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
ข้อมูลผู้เข้าร่วมสวัสดิการโครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตมิอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เขา้ร่วมสวัสดิการโครงการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ยกเว้นคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องจากได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติปฏิทินการด าเนินงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๔ (๑๘/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบกองแผนงานรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย และจัดท าตาราง ปฏิทิน          
การด าเนินงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นกรอบเวลาให้หน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป นั้น 

-๑๕- 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

                           กองแผนงาน... 
 

 



-๑๖- 
 

   กองแผนงาน จึงขออนุมัติปฏิทินการด าเนินงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ปฏิทินการด าเนินงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตอินุมัติปฏิทินการด าเนินงานแผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา นั้น  

   กองการเจ้าหน้าที่  พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
เห็นสมควรให้เพิ่มข้อความ ในข้อ ๔ วรรคสอง ดังนี้ “รายละเอียดในการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย” รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมไดพิ้จารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายวิภพ  สุทธนะ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๖๕๑๓๑๑  
  เคมีคลินิก ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะสหเวชศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ีนายวิภพ  สุทธนะ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา 
๖๕๑๓๑๑ เคมีคลินิก ๑ ของนิสิตจ านวน ๙๖ ราย นั้น 

   คณะสหเวชศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายวิภพ  สุทธนะ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการประชุม  
 
 

          ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 
 

 



-๑๗- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียน กรณี นายวิภพ  สุทธนะ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๖๕๑๓๑๑ เคมีคลินิก ๑ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขผลการเรียน กรณี นายวิภพ  สุทธนะ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. อนุมัติให้ นายวิภพ  สุทธนะ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แก้ไขผลการเรียน       
ในรายวิชา ๖๕๑๓๑๑ เคมีคลินิก ๑ ของนิสิตจ านวน ๙๖ ราย ประจ าภาคการศึกษาต้น       
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะสหเวชศาสตร์ว่ากล่าวตักเตือน นายวิภพ  สุทธนะ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท า
ความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก า หนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง       
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบยีบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแบบฟอร์มค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับวิทยาลัยการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่   
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแบบฟอร์มค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา นั้น 

   วิทยาลัยการจัดการ  จึงขออนุมัติ แบบฟอร์มค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัตแิบบฟอร์มค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต่อไป  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตแิบบฟอร์มค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขอหารือผลการวิเคราะห์การรับเข้านิสิตพิการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ได้สรุปรายงานการวิเคราะห์การรับนิสิตพิการที่เข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี ้

๑. ด้านนโยบายการรับเข้า  
๒. ด้านทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมของสังคม และความต้องการเรียนของนักเรียนพิการ  
๓. ด้านทุนการศึกษาส าหรับนิสิตพิการ และการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

                ๔. ด้านสภาพแวดล้อม... 
 

 



-๑๘- 
 

๔. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
๕. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

   กองแผนงาน จึงขอหารือข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การรับเข้านิสิตพิการ ดังนี้ 
๑. ควรจัดท าแผนการรับเข้าศึกษานักเรียนพิการของมหาวิทยาลัย โดยคณะ ศูนย์ และกองบริการ

การศึกษา งานรับเข้า ร่วมกันจัดท า 
๒. ควรจัดท าโครงการรับตรงนักเรียนพิการหรือจัดสรรโควตาให้กับนักเรียนพิการ โดยคณะ ศูนย์ 

และกองบริการการศึกษา งานรับเข้า ร่วมกันจัดท า 
๓. ควรจัดท าโครงการแนะแนวการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนพิการและคัดเลือกนักเรียนพิการที่โรงเรียน

เฉพาะทาง ทั้งนี้ศูนย์ฯ จะเป็นผู้คัดเลือกตามคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาต่อของแต่ละสาขาที่ระบุไว้
ในโครงการ เพ่ือศูนย์จะได้สอบถามข้อมูลเชิงลึกของนักเรียนกับครูผู้สอน 

๔. ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตพิการ และการให้กู้ยืมเงิน     
กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                 
ข้อหารือผลการวิเคราะห์การรับเข้านิสิตพิการ ต่อไป 
 
มติ กองแผนงาน ขอถอนวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  การเบิกค่าตอบแทนการสอน 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน รายวิชา 
๒๗๖๗๒๐ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการตัดสินใจในการก่อสร้าง ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยพะเยา      
และวิทยาเขตเชียงราย พบข้อมูล ดังนี้ 

๑. อาจารย์ผู้สอน และผู้เซ็นเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ ดร.ธีระพจน์           
ศุภวิริยะกิจ 

๒. อาจารย์ผู้สอน และผู้เซ็นเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนที่วิทยาเขตเชียงราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร.วรรณวิทย์  แต้มทอง 

๓. นิสิตที่เรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ไปเรยีนร่วมกับนิสิตที่เรียนที่วิทยาเขตเชียงราย โดยอาจารย์
ผู้สอนนิสิต ทั้ง ๒ กลุ่ม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิทย์  แต้มทอง 
 

จากหลักฐานเอกสารข้างต้น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอหารือกรณีที่ ดร.ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ 
เบิกค่าตอบแทนการสอน โดยมิได้ท าการสอนจริง  เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
หรือไม่ และเป็นการเบิกค่าตอบแทนซ้ าซ้อนหรือไม่ 

 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
                         มติ ที่ประชุม... 



-๑๙- 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบอธิการบดีพิจาร ณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
กรณี การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาดุริยางคศาสตร ์
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕            
ที่ประชุมมติมตใิหค้ณะศิลปศาสตรเ์ลือกจัดท าหลักสูตรดนตรีสากลหรือดนตรีไทยเพียงสาขาวิชาเดียว นั้น 
 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา ดังนี้ 
 จากเดิม หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร ์
  Bachelor of Music Program in Music 
  B.M. (Music) 
 เป็น หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
  Bachelor of Music Program in Western Music 
  B.M. (Western Music) 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้
๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา ดังนี้ 

  จากเดิม หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ 
   Bachelor of Music Program in Music 
   B.M. (Music) 
  เป็น   หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
   Bachelor of Music Program in Western Music 
    B.M. (Western Music) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดก ารหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และ
คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่        
๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตร ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. ขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                      รายละเอียดปรากฏ... 
 

 



-๒๐- 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. อนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. อนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง ขอหารือแนวทางการด าเนินโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด าเนินโครงการปฏิรูปหลัก สูตรการศึกษาแห่งชาติ วงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท       
(ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) นั้น  
 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอหารือแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. กรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ รัฐมนตรีฯ              

ได้มีนโยบายให้ด าเนินกา รในรูปแบบของการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน     
การสอน ๑๐ ปี คือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี และ
ระดับอุดมศึกษา ๔ ปี โดยต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท า 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กองทุนตั้งตัวได้ตามนโยบายรัฐบาล 

๒. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้น าเสนอกรอบแนวทางการด าเนินงานและ
งบประมาณหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการตามกรอบแนวทางดังกล่าว โดยให้ปรับ
โครงการและ จัดส่ง สกอ . เพ่ือแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้สอดคล้อง        
ตามกรอบแนวทางและนโยบายของรัฐมนตรีฯ และให้น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานเป็น
ระยะ  ๆ

๓. แนวทางการด าเนินหลักสูตรอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ยังไม่ได้น าเสนอ เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบกรอบแนวทางการ ด าเนินงานต่อรัฐมนตรีฯ นั้น รัฐมนตรีได้แจ้งใน ที่ประชุมว่า 
หลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ยังไม่ได้ปรับปรุงกรอบแนวทางการด าเนินงาน          
มาน าเสนอนั้น ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้พิจารณา และน าเสนอต่อรัฐมนตรี     
ตามกรอบแนวทางการด าเนินงานพัฒนาหลกัสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท า 
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่กองทุนตั้งตัวได้ตามนโยบายรัฐบาล 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบข้อหารือแนวทางการด าเนินโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับคณะ/วิทยาลัยที่มีความสนใจ ขอให้จัดท าโครงการ
น าเสนอรัฐมนตรีตามแนวทางการด าเนินงาน ดังกล่าว  
 

                 ระเบียบวาระที ่๕.๑.๕ ... 
 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการเทียบโอน        
   ผลการเรียนระดบับัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับวิทยาลัยการจัดการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการยื่นค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา นั้น 
 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอ (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัตใินการ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑ รายงานการส่งข้อมูลประมวลรายวิชา/รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของ 
   ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
   โดยมอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งข้อมูลไปยังกองบริการการศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม  
   ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๑.๒ รายงานสรุปประเด็นส าคัญจากการด าเนินโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต    

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมอบ คณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องพิจารณารายงานสรุปประเด็น
ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้ง การปรับแก้ไข สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา            
โดยมอบกองการเจ้าหน้าที่เตรยีมรายละเอียดข้อมูลระบบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งก าหนดการประชุมหารือ เรื่อง การเตรียมความ      
พร้อมโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.          
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ ์

 

๕.๒.๔ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งก าหนดการตรวจเยี่ยมและติดตาม            
ผลการด าเนินโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
โดยมอบงานประชาสัมพันธ์ประสานกับสื่อมวลชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๕ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่แจ้งการ พิจารณาด าเนินการของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการ ปรับอัตรา             
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
๕.๒.๕.๑ มหาวิทยาลัยจะปรับอัตราเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน (พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง     

ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ของ                 
มหาวิทยาลัย (พ๑) พนักงานราชการ) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 ๕.๒.๕.๒ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร งบประมาณเป็นค่าคร องชีพชั่วคราวให้พนักงานมหาวิทยาลัย        
ที่เงินเดือนไม่ถึงข้ัน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเดือนและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว จ านวน ๕๓ ราย 
และพนักงาน จ านวน ๓๖ ราย 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
                  ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 
 



-๒๒- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ........................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
        ....................................................... 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๓- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


