
 

 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) 
วันพุธที ่๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

********************** 
  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ ทองแพง) 
๔.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ      กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย ไชยรินค า)  
๗.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน 
 
  ๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๙.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
     (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์)  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒.  นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. นายประสิทธิ์  มินบ ารุง  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๙.  นายเพ็ชร  พงษ์เฉย  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. นางสาวปริตา  เจริญสิน (แทน)   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

                          ๑๕ นายอนุชา... 
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๑๕. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ขอขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วง
แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๓ – ๖ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรม  ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท (รีเจ้นท์ บีช ชะอ า) จังหวัดเพชรบุรี  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการปรับระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
โดยน าระเบียบวาระ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ บรรจุเป็นระเบียบวาระสุดท้าย  

  
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Free Trial Database) 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอความร่วมมือให้ทุกคณะประชาสัมพันธ์แจ้งคณาจารย์และ    
นิสิตทราบการทดลองใช้ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Free Trial Database) ทั้งนี้ หากมีความต้องการและมีสถิติการเข้าใช้งาน       
เป็นจ านวนมาก ศนูย์บรรณสารฯ จะพิจารณาด าเนินการจัดซื้อต่อไป โดยรายละเอียดของฐานข้อมูลได้ประชาสัมพันธ์       
ผ่านเว็บไซต์ และหน้า Facebook ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง  สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน  

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ขอส่งสรุปความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

   
                          ฝา่ยเลขานกุาร... 
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  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
 กองกลาง งานประชุมและพิธีการ ขอเสนอปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Bali  
   Tourism Institute, Indonesia 
สรุปเรื่อง 
 ด้วย ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอรายงาน     
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Bali Tourism Institute, Indonesia 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
สรุปเรื่อง 
 คณะศิลปศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ของนายปิยะพงษ์ สุปัญโญ  
สรุปเรื่อง 
 ด้วย นายปิยะพงษ์  สุปัญโญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์   
ไปปฏิบัติการสอนที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ตามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานกับมหาวิทยาลัยพะเยา มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน ๑ ปี          
โดยจะเดินทาง ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และเดินทางกลับในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และค่าใช้จ่าย             
ในการเดินทางปฏิบัติหน้าที่สอน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันชีวิต ตามระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์      
และการเงินยูนนานเป็นผู้ออกให้ทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                          ฝา่ยเลขานกุาร... 



-๕- 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่อง  ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒ คุณวุฒ ิ
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งมติ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒ คุณวุฒิ คือ      
๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ๒. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าว จะเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามท่ีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดด้วย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่อง  การเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
   ด้านดุริยางคศาสตร์สากล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษด้านดุริยางคศาสตร์สากล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือรับนักเรียนเข้ าศึกษา                       
ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่อง  รายงานการประชุมนานาชาติ มังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๕ และรายงาน 
    ผลการประชุมนานาชาติ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ ๔  
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอรายงานผลการประชุมนานาชาติ มังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และการประชุมนานาชาติผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและ   
ความงาม ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

              ระเบียบวาระที ่๑.๒.๑๐... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่อง  การรับนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
    คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ในรอบ Admissions ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๑ เรื่อง  แนวทางในการน าเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้     
    ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งแนวทางในการน าเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

                 ระเบียบวาระที ่๑.๒.๑๒... 



 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๖ 
 

รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง  
กรณี การทุจริตการสอบของ 
นางปุนรดา  วรรณารักษ์   
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษาเชิญหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต          
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔           
โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ต่อไป 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน า 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนสิิต  
พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร                    
มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรือ่ง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ  
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ
ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อปรบัแกไ้ข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๕  
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

-๗- 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๗... 
 

 



-๘- 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๒.๓ ขอทราบนโยบาย กรณีการขอใช้ห้องเรียน

เพื่อจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่องการขอใช้ห้องเรียน และจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน โดยระบุเง่ือนไขในการขอใช้
ห้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ห้องเรียน  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                 
ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การขอใช้ห้องเรียน และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน 
 

 

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

 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ 
พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao 
Green City) 

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

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการประสานงานเพื่อลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 

 
 
 
 
 
 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๓ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องจัดท า (ร่าง) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และ
ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวม        
(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จากคณะ/วิทยาลัย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอนโยบาย 
และยุทธศาสตร์การวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) เพื่อปรับให้สอดคล้องกันต่อไป  
 

               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๔... 
 

 



-๙- 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน 

กองอาคารสถานที ่
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการการปรับโครงสร้างหน่วยงาน กองอาคารสถานที ่
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

พิจารณารายละเอียดการปรับโครงสร้างหน่วยงาน กองอาคารสถานท่ีต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาการปรับโครงสรา้ง 
หน่วยงาน กองอาคารสถานที่ 
 

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

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัติงานของ

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

 

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

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ (๑๙/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๕ ขอความเห็นชอบให้ทุกคณะบันทกึ

ข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของ
สิ่งพิมพ์ลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ
 
 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ทุกคณะบันทึกข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ลงใน

ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
๒. มอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาประสานคณะ/วิทยาลัย ในการฝึกอบรมการบันทึก

ข้อมูลลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัตติ่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ในการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบห้องสมุดอตัโนมัต ิ
กับคณะ/วิทยาลยั 

 ๔.๘ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ยพะ เย า  กั บ 
Sungkyul University College of Social 
Sciences, Republic of Korea  
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  

กับ Sungkyul University College of Social Sciences, Republic of Korea 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจดัการ 
และสารสนเทศศาสตร์ ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  
กับ Sungkyul University College of Social Sciences,         
Republic of Korea  เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ต่อไป 
  

               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๖... 
 

 



-๑๐- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖ (๒๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๓.๑ ข้อมูลผู้เข้าร่วมสวัสดิการโครงการ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่แก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมสวัสดิการโครงการ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ยกเว้นคณะสหเวชศาสตร์ 
เนื่องจากได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ 
ขออนุมัติคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการประกนัภยัอุบัตเิหต ุ
ส่วนบุคคลหมู่แกบุ่คลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 ๓.๒ ขออนุมัติปฏิทินการด าเนินงานแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปฏิทินการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

 

กองแผนงานรับทราบมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 

 ๔.๑ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ – 
วิจัย สายมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
ระหว่างสถาบันอดุมศึกษา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย         
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมเพื่อน าเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

หน่วยนิติการ ประสานคณะศิลปศาสตร์ ในการน า (ร่าง)  
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระหว่างสถาบันอดุมศกึษา ลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือดังกลา่ว ในวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  
 

 ๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายวิภพ  
สุทธนะ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๖๕๑๓๑๑  
เคมีคลินิก ๑ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายวิภพ  สุทธนะ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แก้ไขผลการเรียน     

ในรายวิชา ๖๕๑๓๑๑ เคมีคลินิก ๑ ของนิสิตจ านวน ๙๖ ราย ประจ าภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะสหเวชศาสตร์ว่ากล่าวตักเตือน นายวิภพ  สุทธนะ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการ
กระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการ 
ไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะสหเวชศาสตร์จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นายวิภพ  สุทธนะ เรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๓ ขออนุมัติแบบฟอร์มค าร้องขอเทียบโอน 
ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแบบฟอร์มค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  
รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

           ๕.๑.๑ การเบกิค่าตอบแทน... 
 

 



-๑๑- 
 

๕.๑.๑ การเบิกค่าตอบแทนการสอน มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง กรณี การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง กรณี การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

๕.๑.๔ ขอหารือแนวทางการด าเนินโครงการ
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

มติ       ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบข้อหารือแนวทางการด าเนินโครงการปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส าหรับคณะ/วิทยาลัย 
ที่มีความสนใจ ขอให้จัดท าโครงการน าเสนอรัฐมนตรีตามแนวทางการด าเนินงาน ดังกล่าว  
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการ
ปรับปรุงโครงการและเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรี  และเวียนแจ้งมติดังกล่าวให้กับหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการด าเนินการเทียบโอน        
ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา  
 

อยู่ ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                        ระเบียบวาระที ่๒... 
 

 



 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  
   ๔๘ (๒๒/๒๕๕๕) เมือ่วันจันทร์ที ่๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๘ (๒๒/๒๕๕๕)      
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ          
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๘ 
(๒๒/๒๕๕๕) เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
  ครั้งที่ ๔๙ (๒๓/๒๕๕๕)   
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ๔๙ (๒๓/๒๕๕๕) 
นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ          
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 
๔๙ (๒๓/๒๕๕๕) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. .......... 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษา เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมอบรองอธิการบดี  
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กองกิจการนิสิต จึงได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา       
ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ เพ่ือให้ครอบคลุมในทางปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยนิสิต นั้น  

    

 

-๑๒- 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

                        กองกจิการนิสิต... 
 

 



-๑๓- 
 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. .......... รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. .......... ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ......... 
๒. มอบกองกิจการนิสิตประสานกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนี้ 

๒.๑ ปรับแก้ไข ข้อ ๕ 
จาก ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และเพ่ือการนี้ให้มีอ านาจออกประกาศ ก าหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
เป็น ให้อธิการบดีมีอ านาจออกประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับนี้ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
๒.๒ ปรับแก้ไข ข้อ ๖ วินัยของนิสิตก าหนดเป็นข้อปฏิบัติ โดยเปลี่ยนจาก นิสิตจะต้อง เป็น 

นิสิตต้อง  
๒.๓ ปรับแก้ไข ข้อ ๙ โทษความผิดวินัยมี ๖ สถาน โดยก าหนดโทษความผิดวินัยไม่ร้ายแรง               

และโทษความผิดวินัยร้ายแรง ให้ชัดเจน 
 ๓. มอบกองกิจการนิสิตน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. .......... 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษา เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมอบรองอธิการบดี  
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กองกิจการนิสิต จึงได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา      
ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ เพ่ือให้ครอบคลุมในทางปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยนิสิต นั้น  

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. .......... 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. .......... ต่อไป 
 
มติ ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ..........  
๒. มอบกองกิจการนิสิตประสานกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนี้ 

๒.๑ ปรับแก้ไข ค าว่า จะต้อง เป็น ต้อง  ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ 

                     ๒.๒ ปรับแก้ไข .... 
 

 



-๑๔- 
 

๒.๒ ปรับแก้ไข ข้อ ๑๕ เป็น เมื่อปรากฏว่ามีกรณีทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบ
รวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกลักษณะความผิดไว้ในกระดาษค าตอบ  พร้อมกับ        
ลงลายมือชื่อรับรอง แล้วให้รายงานคณบดีที่นิสิตสังกัดทราบ เพื่อคณบดีพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต โดยให้มีหัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิตหรือผู้แทนร่วม
เป็นคณะกรรมการสอบสวนด้วย และให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเสนอโทษ      
ต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต 
ทั้งนี้ วิธีการด าเนินการสอบสวนให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ....... 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 ๓.  มอบกองกิจการนิสิตน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการโอนเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้  
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมผู้อ านวยการกอง ในคราวประชุมครั้งที่ ๙ (๖/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕       
ที่ประชุมมีมติมอบกองคลังและกองแผนงาน นัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕          
ทั้งนี้ กองแผนงาน และกองคลัง จึงได้จัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการโอนเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการโอนเงิน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น  

   กองแผนงาน และกองคลัง จึงขออนุมัติ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการโอนเงินและการเบิกจ่ายเงิน       
งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการโอนเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการโอนเงินและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติโครงการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาต าราและเอกสารทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์  
  (Center for textbook and legal materials development : CTLMD) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายให้บริการวิชาการเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการพัฒนา
ความรู้ทางด้านกฎหมาย การศึกษาค้นคว้าอย่างครบถ้วน และเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน นิสิตและอาจารย์ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และร่วมกันศึกษาค้นคว้าทางนิติศาสตร์ ให้ก่อเกิดเอกสาร สื่อการสอนหรือต าราทางกฎหมาย 
ส าหรับบูรณาการกับการเรียนการสอนกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพ่ือใช้ในการให้ความรู้ด้านกฎหมายและช่วยเหลือ
แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในประเทศ ภายในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างประเทศ ต่อไปในอนาคต นั้น  

                              กองแผนงาน... 
 

 



-๑๕- 
 

   กองแผนงาน จึงขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาต าราและเอกสารทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
(Center for textbook and legal materials development : CTLMD) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติโครงการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาต าราและเอกสารทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ (Center for textbook and legal 
materials development : CTLMD) ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาต าราและเอกสารทางกฎหมาย     
คณะนิติศาสตร์ (Center for textbook and legal materials development : CTLMD) โดยให้อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะนิติศาสตร์  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๒๑๓๒๐๕ กฎหมายธุรกิจ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ า 
คณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๑๓๒๐๕ กฎหมายธุรกิจ ของนิสิตจ านวน ๒๒ ราย 
จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ นั้น 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายณัฐ  ทองคง อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๑๓๒๐๕ กฎหมายธุรกิจ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ แก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๒๑๓๒๐๕ กฎหมายธุรกิจ ของนิสิตจ านวน ๒๒ ราย จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายณัฐ  ทองคง เป็นหนังสือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๔    

                 ระเบียบวาระที ่๔.๓.๒... 
 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๔๗๘  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ า 
คณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๓๐๔๗๘ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ของ
นิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวจิราพร   ตั้งอิสราวุฒิกุล   รหัสนิสิต  ๕๓๒๘๐๓๔๘  เดิม  B+  แก้ไขเป็น  A 
๒. นางสาวลิปิการ์ สุขเกษม  รหัสนิสิต  ๕๓๓๐๐๙๗๘  เดิม  D+  แก้ไขเป็น C 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๓๐๔๗๘ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติให้นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ แก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 

๒๓๐๔๗๘ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑  นางสาวจิราพร   ตั้งอิสราวุฒิกุล   รหัสนิสิต  ๕๓๒๘๐๓๔๘  เดิม  B+  แก้ไขเป็น  A 
๑.๒ นางสาวลิปิการ์ สุขเกษม  รหัสนิสิต  ๕๓๓๐๐๙๗๘  เดิม  D+  แก้ไขเป็น C 

 ๒.  มอบคณะนิติศาสตร์  ลงโทษภาคทัณฑ ์นายณัฐ  ทองคง เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒  
       ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือ 
       ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ เรื่อง ข้อมูลการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา และส่งผลการศึกษาล่าช้าของ คณะ/วิทยาลัย  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการสรุปรายงานข้อมูลการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา       
และส่งผลการศึกษาล่าช้า ของคณะ/วิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๖)  นั้น 
 

   เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการนับครั้งการกระท าความผิด กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ       
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาข้อมูลการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา และส่งผลการศึกษา
ล่าช้า ของคณะ/วิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา       
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

            ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๑๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
ข้อมูลการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา และส่งผลการศึกษาล่าช้า ของคณะ/วิทยาลัย ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

๑. ให้ล้างมลทินให้อาจารย์ผู้ถูกลงโทษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้กระท า
ความผิดก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และให้นับการกระท าความผิดตามประกาศดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้  โดยให้นับครั้งตามจ านวนรายวิชา                      
และให้นับแยกระหว่างรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการศึกษา และรายวิชาที่ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย แจ้งบุคลากรในสังกัดด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์ 
และรายวิชาเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
(แพทย์แนวใหม่) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่           
๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์
และรายวิชาเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาฟิสิกส์
ทางการแพทย์และรายวิชาเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่)  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์และรายวิชาเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์
และรายวิชาเคมีทั่ วไปและเคมี อินทรีย์  ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต            
(แพทย์แนวใหม่)  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ข้อ ๔.๒  
โดยให้ปรับแก้ไข ร้อยละ ๕๐ เป็น ร้อยละ ๖๐  
 
 

 



-๑๘- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการประเมิน 
  และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน 
แบบฟอร์มการประเมิน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน 
แบบฟอร์มการประเมิน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการประเมิน และเกณฑ์     
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการประเมิน 
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ข้อ ๔.๓.๑ ดังนี้ 
จาก คะแนน ๐.๐๐ ถึง ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
เป็น คะแนน ๑.๐๐ ถึง ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๑ เรื่อง  แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดท าข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่        
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา    
เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดท าข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมติที่ประชุม และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น 

 

กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการจัดท าข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการจัดท าข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

               ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒... 



-๑๙- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๒ เรื่อง  แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่        
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
นั้น 

 

กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุม
การสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. .......  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ ข้อมูลชื่อหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่  กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแปลชื่อหน่วยงานและป้ายอักษรต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นภาษาอังกฤษ และได้ขอความอนุเคราะห์จาก คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง    
อีกครั้งหนึ่ง นั้น   
 

  บัดนี้ คณะ/วิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัดและ
ข้อมูลป้ายอักษรของตนเอง และส่งกลับไปยังกองบริการการศึกษา เรียบร้อยแล้ว กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ
ข้อมูลชื่อหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบข้อมูลชื่อหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขข้อมูลชื่อหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๒.๑  ปรับแก้ไขหน้า ๒๓ ล าดับที่ ๒๔ และล าดับที่ ๒๕  
 จาก วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร เป็น วิทยาลัยการจัดการ  
 จาก วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
๒.๒ ปรับแก้ไขหน้า ๒๗ ล าดับที่ ๓๒ 
 จาก ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
๒.๓ ปรับแก้ไข ค าว่า ส านักงานเลขานุการคณะ เป็น ส านักงานคณะ 

 ๓. มอบกองบริการการศึกษา จัดท าเอกสารข้อมูลชื่อหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นรูปเล่มมอบให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  เพ่ือจัดท าป้าย                   

              ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑.๒... 

                ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๓ ... 
 



-๒๐- 
 

ตามเอกสาร และน าข้อมูลดังกล่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา              
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการสงเคราะห์แสดงความยินดี กรณีบุคลากรได้บุตร      
  ของนางพรประภา  แสนค าหลวง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ นางพรประภา  แสนค าหลวง อาจารย์ สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้คลอดบุตร 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ และต่อมาได้ยื่นเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการแสดงความยินดี กรณี บุคลากร      
ได้บุตร จ านวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งล่าช้าเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้     
(ภายใน ๔๕ วัน)  ทั้งนี้ นางพรประภา แสนค าหลวง ได้ชี้แจงเหตุผลว่า ได้ลาคลอดบุตรเป็นระยะเวลา ๓ เดือน      
และอาศัยอยู่ต่างจังหวัด จึงไม่สามารถด าเนินการเบิกเงินสวัสดิการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด    
 

  ดังนั้น  นางพรประภา แสนค าหลวง จึงขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการสงเคราะห์แสดงความยินดี      
กรณีบุคลากรได้บุตร ล่าช้าเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นเงินจ านวน ๑,๐๐๐  บาท รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางพรประภา  แสนค าหลวง เบิกเงินสวัสดิการสงเคราะห์
แสดงความยินดี กรณีบุคลากรได้บุตร เป็นจ านวน ๑,๐๐๐ บาท  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง  ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริหารน้ าดื่ม 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ท าการจ้างผลิตน้ าดื่มภายใต้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา มีน้ าดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์  รวมทั้งเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา  

  กองกลาง จึงขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริหารน้ าดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดตั้งศูนย์บริหารน้ าดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้เปลี่ยนชื่อ 
ศูนย์บริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น หน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑  ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ  

  ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๑.๒ ก าหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ จ านวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
  ๕.๒.๑.๒.๑  โครงการน าเสนอความก้าวหน้า ๑ คณะ ๑ โมเดล ในวันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๖         

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๓ ห้อง ICT ๑๓๕๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ๕.๒.๑.๒.๒ การประชุมทางวิชาการ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๒ “นักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ”      



-๒๑- 
 

ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

 ๕.๒.๑.๓ การจัดท าวารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๕ (งานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

    

๕.๒.๒  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องปฏิทินกิจกรรมกองบริการการศึกษา เดือนมกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๕.๒.๓.๑ ขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณารายงานสรุปจ านวน         

ความต้องการคอมพิวเตอร์แบบพกพา ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๕.๒.๓.๒ สรุปผลการจัดซื้อวัสดุส านักงาน (แบบรวมศูนย์) โดยวิธีสอบราคา จ านวน ๖ รายการ และ         

สรุปอัตราการเบิกจ่ายที่สามารถเบิกได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๓.๓ ก าหนดราคาจ าหน่ายน้ าดื่มยูเพียว กาแฟ ครีมเทียม น้ าตาล กระดาษแนบกิ้น ไม้จิ้มฟัน และ
กระดาษรองแก้ว หากหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อสั่ งซื้อได้ที่  กองกลาง งานธุรการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ........................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
        ....................................................... 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                


