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 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๕๑ (๒/๒๕๕๖) 

วนัพธุที ่๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชมุบวร รตันประสทิธิ ์ชัน้ ๒ อาคารส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัพะเยา 
********************** 

  

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. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (ดร.กัลยา  จ าปาทอง) แทน 
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. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 

    (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ      กรรมการ 
 (ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน 
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๕. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๖. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศม ี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์   ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์   ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางสาวสิริกานต ์ จงถนอม (แทน)   ผู้ช่วยอธิการบดี  
๕. นายสิทธิธี  จีนเอียด    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวอ านวยพร ขัติวงศ์   ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นายช านาญ  แสงแก้ว   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๙. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน)   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๐. นางสุพร  ทิพย์จักร์ (แทน)   ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี    ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. นางสาวปริตา  เจริญสิน (แทน)    ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๓. นายวิทวัส  สาคะศุภฤกษ ์(แทน)   ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที ่
๑๔. นางกฤษณา  แปงณีวงค ์   ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายอนุชา  เสริมสุข    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

                    ๑๗. นางสาวหัทยา... 
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๑๗. นางสาวหัทยา   หมั่นงาน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวขนิษฐา เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ 
 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๔ ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
๒. มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ามหาวิทยาลัย บริเวณทางเข้า

มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารส าหรับจอดรถโดยสาร และสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. มอบทุกคณะปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าของแต่ละคณะ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๔. มอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา              

โดยปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๕. มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง คณะแพทยศาสตร์  จะเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา                

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               
ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖)  เมื่อวันพุธที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที ่๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ ายเลขานุการ ได้ด า เนินการจัดท ารายงานการประชุมดั งกล่ าวเสร็จเรียบร้อยแล้ ว                      
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                        
ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖)  เมื่อวันพุธที่   ๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม                 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ ... 
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ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี   -  
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ห้องเรียน 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้ งที่  ๖/๒๕๕๕                   
เมื่อวันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การขอใช้ห้องเรียน นั้น 
   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์        
การขอใช้ห้องเรียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ห้องเรียน ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การขอใช้ห้องเรียน 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่  กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ปฏิบัติ งาน                       
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา          
พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ กองการเจ้าหน้าที่ขอถอนวาระการประชุม 

              ระเบียบวาระที ่๔.๑.๓... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓  เรื่อง  (ร่ าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  แนวปฏิบัติการเข้าร่วมศึกษา                  
และนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕    
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วม
ศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมศึกษา
และนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียน                 
ข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ( ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการ
เข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย  
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายให้บริการวิชาการเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการพัฒนา
ความรู้ทักษะทางด้านกฎหมาย การศึกษาค้นคว้าอย่างครบถ้วน และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตและอาจารย์ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และร่วมกันศึกษาค้นคว้าทางนิติศาสตร์ ให้ก่อเกิดการขยายขอบเขตงานและการศึกษากฎหมาย
เชิงคลินิก (Clinical Legal Education) ที่จะให้คณาจารย์และนิสิตนักกฎหมายออกให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สังคมรอบตัว     
ในจังหวัดพะเยา และพ้ืนที่ใกล้เคียงให้มากขึ้น และสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        
เพ่ือใช้ในการให้ความรู้ด้านกฎหมายและช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในประเทศ ภายในภูมิภาคอาเซียน                         
และระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต นั้น 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะ     
ทางกฎหมาย โดยให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ 
 
 

            ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ... 
 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล  อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล       
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา ของนิสิตจ านวน ๑๑ ราย นั้น 
   

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาพัฒนาสังคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล          

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา            

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายมนตรา  พงษ์นิล  อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม แก้ไขผลการศึกษา 

รายวิชา ๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา ภาคการศึกษาต้น ของนิสิตจ านวน ๑๑ ราย  
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายมนตรา พงษ์นิล เนื่องจากเป็นการกระท า

ความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการ            
ไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. ให้ล้างมลทินให้ นายมนตรา  พงษ์นิล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๕๐(๑/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย                        
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

สรุปเรื่อง 
   ตามที่กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดตารางสอนและตารางสอบนิสิต
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา  ตามก าหนด
ปฏิทินการศึกษาได้ก าหนดวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ -         
๔ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น แต่เนื่องจากรายวิชาที่จัดสอบ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นรายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
จ านวน ๗,๐๘๐ คน ซึ่งห้องสอบที่มีอยู่ มีความจุในการจัดสอบประมาณ ๖,๒๐๐ ที่นั่ง  

 

                                         ดังนั้น ... 
 

 



-๗- 
 

 ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒  เรื่อง  โคร งการสั มมนา  เ รื่ อ ง  “องค์ค ว ามรู้ ท า งภาษา ไทย เพื่ อกา รวิ จั ย ร ะดับ                 

ดุษฎีบัณฑิต” 
สรุปเรื่อง 
   คณะศิลปศาสตร์ ก าหนดการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “องค์ความรู้ทางภาษาไทยเพ่ือการวิจัย 
ระดับดุษฎีบัณฑิต” ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยน านิสิตและอาจารย์ผู้ร่วมโครงการออกนอกสถานที่ 
ณ จังหวัดกรุงเทพและจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

      ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ... 
 

 



-๘- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่ อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

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

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ                
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

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

 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๗... 
 

 



-๙- 
 

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

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๕.๒.๓ ขอทราบนโยบาย กรณีการขอใช้ห้องเรียน

เพื่อจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่องการขอใช้ห้องเรียน และจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน โดยระบุเง่ือนไขในการขอใช้
ห้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ห้องเรียน  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา               
ในการน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
การขอใช้ห้องเรียน และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 

 

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

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ 
พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao 
Green City) 

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

 

อยู่ ระหว่ างการด า เนิ นการของวิทยาลั ยพลั งงาน                     
และสิ่งแวดล้อมในการประสานงานเพื่อลงนามข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 

 

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

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๑ ขออนุมั ติ ปรั บโครงสร้ างหน่ วยงาน              

กองอาคารสถานที ่
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการการปรับโครงสร้างหน่วยงาน กองอาคารสถานที ่
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

พิจารณารายละเอียดการปรับโครงสร้างหน่วยงาน กองอาคารสถานท่ีต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาการปรับโครงสร้าง              
หน่วยงาน กองอาคารสถานที ่
 

๕.๒.๕ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                
เรื่องหลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัติงาน      
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 หลักเกณฑ์                
การขอกลับเข้าปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย                   
ที่อยู่ระหว่างลาศกึษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๕... 
 

 



-๑๐- 
 

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

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๕ ขอความเห็นชอบให้ทุกคณะบันทึก

ข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของ
สิ่งพิมพ์ลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 
 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ทุกคณะบันทึกข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ลงใน

ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
๒. มอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาประสานคณะ/วิทยาลัย ในการฝึกอบรมการบันทึก

ข้อมูลลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติตอ่ไป 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ประสานงานกับ
คณะ/วิทยาลัยเพื่อด าเนินการ ฝึกอบรมการบันทึกข้อมูล
ลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะท าการ
ฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาปลาย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

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 (ร่ าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา                       

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

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข 
(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
พะเยากับ Sungkyul University College of Social 
Sciences , Republic of Korea เรียบร้อยแล้ว และ            
อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป 

 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๕.๑.๑ การเบิกค่าตอบแทนการสอน มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริง กรณี การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการ กองการเจ้าหน้าที่
ในการจัดท าแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  
กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยการศกึษา
ต่อเนื่อง 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘ (๒๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

อยู่ ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย                      
และประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

                   ๔.๒.๒ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๑- 
 

๔.๒.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

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

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข ดังนี้ 
 ๑.๑ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ายประกาศ ข้อที่ ๑ 
๑.๒ เพิม่เติม ข้อ ๖ การช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา    

             เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา                   
             พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒.  มอบกองบริการการศึกษาจัดท าประกาศดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ      
     ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                
ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้า
รับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนออธิการบดีลงนาม                 
และอยู่ระหว่างจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณา 

๔.๓.๑ ขออนุมั ติ แก้ ไ ขผลการ เรี ยน กรณี 
น า ง ส า ว ว รั ญ ญ า   ไ ช ย ท า ริ น ท ร์                    
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๖๑๐๐
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นางสาววรัญญา  ไชยทารินทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แก้ไข     

ผลการเรียน ในรายวิชา ๑๒๖๑๐๐ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนางสาวสุพชยาฌ์  หนวดค า 
รหัสนิสิต ๕๕๑๕๒๙๑๘ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววรัญญา  ไชยทารินทร์ เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี  
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่               
๙ มกราคม ๒๕๕๖  

๔.๓.๒ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการเรี ยน กรณี            
นายอานนท์  พัดเกิด อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๔๐๑๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายอานนท์  พัดเกิด อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ แก้ไขผลการเรียน 

ในรายวิชา ๔๐๑๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน ของนายภานุเดช  เพชรอุด รหัสนิสิต 
๕๔๐๕๓๗๖๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+  
 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอานนท์  พัดเกิด เป็นหนังสือ
เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ   
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

 

ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่              
๙ มกราคม ๒๕๕๖  

   

                        ๔.๓.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๒- 
 

๔.๓.๓ ขออนุมั ติ แก้ ไ ขผลการ เรี ยน กรณี                
น า ย ปุ ริ ม พั ฒ น์   สั ท ธ ร ร ม นุ ว ง ศ์                  
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๐๒๔๙๔ 
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล       

แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๓๐๒๔๙๔ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ของนิสิต
จ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑  นายกันต์  ปิงวงค ์ รหัสนิสิต  ๕๒๓๘๐๙๔๐  เดิม  B+ แก้ไขเป็น C 
๑.๒  นายไกรวัลย์ วรโชติวนาไพร รหัสนิสิต  ๕๒๓๘๐๙๗๑  เดิม  C แก้ไขเป็น  B+ 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์ เป็นหนังสือ
เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่            
๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

๔.๔.๑ ขออนุ มั ติ การส่ งผลการเรี ยนล่ า ช้ า               
กรณี นางสาวกัลยา  จ าปาทอง อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๕๖๔๙๓ การศึกษา
อิสระ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นางสาวกัลยา  จ าปาทอง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเคมี ส่งผลการเรียนล่าช้า      

ในรายวิชา ๒๕๖๔๙๓ การศึกษาอิสระ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของนิสิต
จ านวน ๑ ราย คือ นายจรินทร์ เป้าทอง รหัสนิสิต ๕๐๓๓๐๗๓๒    

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวกัลยา  จ าปาทอง เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น
ความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่            
๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

๔.๔.๒ ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี 
นายสิทธิชัย  พิมลศรี อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๕๕๒๑ มลพิษอากาศ 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายสิทธิชัย  พิมลศรี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส่งผลการเรียนล่าช้า 

ในรายวิชา ๑๐๕๕๒๑ มลพิษอากาศ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ ่งแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือนนายนายสิทธิชัย  พิมลศรี                    

เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือ ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่        
๙ มกราคม ๒๕๕๖  

๔.๕ ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน           
ภาคฤดูร้อนของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์
และ ทรัพยากรธรรมชาติ  ในรายวิชา 
๒๐๖๓๙๑ การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และในรายวิชา 
๒๐๑๓๙๒ ฝึกงาน หลักสูตรปรับปรุ ง               
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติ และให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ด าเนินการ 
แจ้งผลมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 

                           ๔.๖ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๓- 
 

๔.๖ ขออนุมัติเปิดรับนิสิต ในหลักสูตร/สาขาวิชา 
และจ านวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบคุคล
เพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการเปิดรับนิสิต ในหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล        

เพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยยกเว้นหลักสูตรที่ยังไม่ได้น าเสนอ รายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.๒) ต่อมหาวิทยาลัย 

๒. อนุมัติการด าเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
๒.๑ ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และระดับปริญญาโท ด าเนินการสอบคัดเลือก      
      โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
๒.๒ ระดับปริญญาเอก ด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์

๓.   มอบกองบริการการศึกษาด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อด าเนินการต่อไป 

กองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่ อง  การรั บสมั ครคั ด เลื อกบุ คคลเพื่ อ เข้ าศึ กษา                       
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)  
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖
เรียบร้อยแล้ว  

๔.๑๐ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบรองอธิการบดีฝา่ยกิจการพิเศษด าเนินการ ดังนี ้

๑.๑ พิจารณาจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะการขยายผลกิจกรรม           
      ที่มีโครงการพระราชด าริในพื้นที ่
๑.๒ ร่วมประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารส านักงาน    
      ให้เรียบร้อยสวยงาม 

๒. มอบคณะที่ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวรวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายประกอบ พร้อมบันทึก      
ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อรวบรวมส่งไปยังจังหวัดพะเยา 
ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
และภาพถ่ายประกอบพร้อมบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล 
(CD) เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และรวบรวม
ส่งไปยังจังหวัดพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๔ ขออนุ มั ติ แก้ ไ ขผลการ เรี ยน กรณี            
นายสันติ  ศิริคชพันธุ์  อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

แก้ไขผลการเรียน ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ ของนิสิตช้ันปีท่ี ๒ จ านวน ๙ ราย ดังนี ้
๑) นายอาทิตย์ อ่ าศรี  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๑๑๒๒ เดิม C+ แก้ไขเป็น  B+  
๒) นายวทิวัส ค าแก้ว รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๘๒๘ เดิม D+ แก้ไขเป็น  A 
๓) นายอนุสรณ์ ทินอยู่ รหัสนิสิต ๕๔๐๙๑๐๘๗ เดิม C+ แก้ไขเป็น  B+ 
๔) นางสาวสุพัตรา  บ้านกล้วย  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๙๘๕ เดิม  D  แก้ไขเป็น  D+ 
๕) นางสาวพุทธิภูมิ แสนดี    รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๖๑๕ เดิม  D แก้ไขเป็น  C 
๖) นางสาวรุจีรัตน์   ค าขะ รหัสนิสิต  ๕๓๐๙๐๗๒๗ เดิม D แก้ไขเป็น  C+ 
๗) นางสาววิลาสิณี   สมทอง  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๘๖๒ เดิม C แก้ไขเป็น  B 

ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่       
๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

                    ๘) นางสาวจารุภัทร... 
 

 



-๑๔- 
 

  ๘) นางสาวจารุภัทร   บุญวัน  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๑๘๗ เดิม  C+ แก้ไขเป็น  B 
๙) นางสาวนิภาพรรณ   สูงเนิน  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๔๑๓ เดิม  C  แก้ไขเป็น  B+ 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ 
เนื่องจากเป็นการประท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

 

๕.๑.๕ ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี             
นายสันติ  ศิริคชพันธุ ์อาจารย์ประจ ารายวิชา  
๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

ส่งผลการเรียนล่าช้า ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ ของนิสิตช้ันปีที่ ๒ จ านวน ๑ ราย 
คือ นายทศพล  สุขโต รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๔๑๔๐๔๐๘ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๕  

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ 
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

ด าเนินการตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่           
๙  มกราคม ๒๕๕๖ 

๕.๑.๖ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกผลงาน
ออกแบบฉลากน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาคัดเลือกผลงานออกแบบ      

ฉลากน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. มอบกองกลาง งานประชาสัมพันธ์รวบรวมผลการพิจารณาดังกล่าว และจัดท าประกาศ            

ผลการประกวดออกแบบฉลากน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จัดท าประกาศผลการประกวด
ออกแบบฉลากน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๗ ขอหารือ กรณีวันสอบปลายภาค ประจ า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ์
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติเลื่อนการจัดสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนิสิต

ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  จากเดิ ม วันจันทร์ที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เป็น                            
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ และอนุมัติให้รายวิชาที่จัดสอบในวันดังกล่าวส่งผลการเรียน
ล่าช้าได้    ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖   

๒. มอบกองบริการการศึกษาจัดท าประกาศเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาค ประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค 
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

                      ๕.๑.๘.๑ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๕- 
 

๕.๑.๘.๑ ขออนุ มั ติ แก้ ไ ขผลการ เรี ยน กรณี           
นายสมหมาย  รอดแป้น อาจารย์ประจ า
รายวิ ชา ๐๐๑๑๑๓  ภาษาอั งกฤษ          
เชิงวิชาการ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายสมหมาย  รอดแป้น แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษ         

เชิงวิชาการ หมู่เรียนที่ ๖ จ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑) นางสาวอารียา   กาวีละ รหัสนิสิต ๕๔๐๕๖๙๔๓ จากเดิม  D  แก้ไขเป็น B  
๒) นางสาวศิรินทิพย ์ ใสตัน รหัสนิสิต ๕๔๐๕๕๓๐๒  จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสมหมาย  รอดแป้น เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น
ความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่         
๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

๕.๑.๘.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี Mr.Rex 
Tyron อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๐๕๑๓๑ 
การสนทนา 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ Mr.Rex Tyron อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไขผลการเรียน              

ในรายวิชา ๒๐๕๑๓๑ การสนทนา ของนางสาวชลยา  อินต๊ะพิงค์ รหัสนิสิต ๕๓๕๙๓๗๒๑ จากเดิม B 
แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Rex Tyron เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นความผิดครั้ง
แรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่       
๙  มกราคม ๒๕๕๖ 

๕.๑.๘.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี ดร.สุกัญญา   
เกาะวิวัฒนากุล อาจารย์ประจ ารายวิชา
๒๐๕๒๕๑ วรรณกรรมร้อยกรองภาษาอังกฤษ 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไข          

ผลการเรียน ในรายวิชา ๒๐๕๒๕๑ วรรณกรรมร้อยกรองภาษาอังกฤษ ของนายศรัณย์ นามเมฆ       
รหัสนิสิต ๕๔๑๑๗๑๐๙ จากเดิม D แก้ไขเป็น C  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น
ความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง                
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่            
๙  มกราคม ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

                        ระเบียบวาระที ่๖... 
 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่  ๖.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตร English for Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕    
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for 
Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้น าเสนอคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate 
Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

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

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 
English for Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อ ง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม                        
การเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕    
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน          
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
                       มต ิ... 

 
 



-๑๗- 
 

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

และนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา               

เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๖.๑.๑.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายน้ าดื่ม                       

“ยูเพียว” และผลิตภัณฑ์ “ up refresh” 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายน้ าดื่ม  
“ยูเพียว” และผลิตภัณฑ ์“UP refresh” นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายน้ าดื่ม      
“ยูเพียว” และผลิตภัณฑ์ “UP refresh” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายน้ าดื่ม “ยูเพียว”   
และผลิตภัณฑ์ “up refresh”  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา    
เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๖.๑.๑.๔ เรื่อง (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม                

การสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่กองบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 

          ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๕ ... 
 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่  ๖.๑.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ส าหรับคณาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
คณาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๒.๑ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา  

๑)  หน้าที่ ๑ ข้อ ๓.๑ ให้เพ่ิมข้อความ “นับถึงวันยื่นใบสมัคร”  
๒)  หน้าที่ ๒ ข้อ ๓.๕  

 จาก ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ในหลักสูตรนานาชาติ          
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

 เป็น ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศหรือในประเทศ ในหลักสูตร
นานาชาติหรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

   ๓)  ให้เพ่ิมข้อมูลชื่อ – สกุลของอาจารย์ ในตารางรายละเอียด อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ 
          เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒.๒ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
       ๑)  หน้าที่ ๔ ข้อ ๗.๑.๙    

 จาก ค่าท่ีพัก (Homestay) ก าหนดพักแห่งละ ๑ คน 
 เป็น ค่าท่ีพัก (Homestay) ก าหนดพักแห่งละ ๒ คน 

   ๒)  หน้าที่ ๔ ข้อ ๗.๒.๖    
 จาก โดยนิสิตต้องจ่ายเงินสมทบ คนละ ๖๖,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียน

ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าอาหาร และค่าที่พัก (Homestay) ก าหนด             
พักแห่งละ ๑ คน 

 เป็น โดยนิสิตต้องจ่ายเงินสมทบ คนละ ๖๖,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียน
ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าอาหาร และค่าที่พัก (Homestay) ก าหนด               
พักแห่งละ ๒ คน 

 
 

 
           ๓. มอบรองอธิการบด ี... 

 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที ่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมตัปิระกาศตราสญัลกัษณป์ระจ าคณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตราสัญลักษณ์
ประจ าคณะฯ โดยใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษของคณะฯ MIS (School of Management and Information Sciences)      
ซึ่งเรียงกันเป็นรูปลูกบาศก์ ตัวอักษรสีฟ้าเป็นสีประจ าคณะฯ แสดงถึงความเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้เกิดการบริหารจัดการ   
ที่เป็นระบบ โดยให้ความส าคัญกับมิติต่างๆ ทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ ด้านวัฒนธรรม 
จริยธรรมและด้านการสื่อสาร ซึ่งมี ๖ มิติ เสมือนลูกบาศก์ท่ีมี ๖ ด้าน อย่างเท่าเทียมกัน 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติประกาศตราสัญลักษณ์ประจ าคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

มติ  คณะวิทยาการจัดการสารสนเทศศาสตร์ขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓.๑ เรื่อง (ร่ าง )  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมและ               
ชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖       
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม    
และชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา นั้น 
 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม    
และชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัตต่ิอไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖       
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี                 
และการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา              
เพ่ือพิจารณา นั้น     

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี        
และการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                                       มติ ... 



-๒๐- 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖   
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๖.๑.๓.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๖       
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              

สัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
สัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณา นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                 
สัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
                  ระเบียบวาระที ่๖.๑.๕... 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา       เพ่ือพิจารณา นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรศิลปศาสตร                   
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๖.๑.๖ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖       
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า    
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบ       
ฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์  
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.  มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
                     ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๖.๒.๑.๑ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย   

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๕ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ ปฏิทินกิจกรรมของกองบริการการศึกษา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพ่ือใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ กองบริการการศึกษาได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการผลิต            
นักวิศวกรไอที ส าหรับนักศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา ส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าปี ๒๕๕๕ จ านวน ๒ ท่าน คือ  
- คณบดี วิ ทยาลั ยการศึ กษาต่ อเนื่ อง (รองศาสตราจารย์  ดร .สมบั ติ  นพรั ก) ได้ รั บ

เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                   
- รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ ชาการ (รองศาสตราจารย์  ดร .สุ ภกร พงศบางโพธิ์ )  ได้ รั บ  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 
๖.๒.๒.๒ ขอแสดงความยินดี กั บคณะผู้ บริ หารที่ มี วั นคล้ ายวั นเกิ ดในเดื อนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖                  

จ านวน ๔ ท่าน คือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (นายวุฒิชัย ไชยรินค า) ผู้ช่วยอธิการบดี       
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                        
(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) และผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ    
(ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร) 

๖.๒.๒.๓ การเตรียมความพร้อมในพิธี รับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา            
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มอบทุกคณะจัดท าซุ้มแสดงความยินดี        
กับบัณฑิตใหม่ โดยจัดไว้บริเวณคณะ และจัดห้องรับรองผู้ปกครอง รวมทั้งติดป้ายชื่อหน้าห้อง  

 
๖.๒.๒.๔ การแต่งกายส าหรับผู้เข้านั่งในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา              

จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๔.๑ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ให้สวมชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยพะเยา  
๖.๒.๒.๔.๒ คณาจารย์ ให้สวมชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยพะเยา หรือชุดครุยวิทยฐานะ             

จากสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 

              ๖.๒.๓ รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย... 



-๒๓- 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด าเนินทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และจะเสด็จ     
พระราชด าเนินทรงเยี่ยมติดตามผลการด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน บ้านปางพริก ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

๖.๒.๓.๒ ก าหนดการจัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖                
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะยา  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๓ ก าหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๖.๒.๓.๔ ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  

๖.๒.๓.๕ ก าหนดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา วันอังคารที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๓.๖ ก าหนดการอบรม เรื่อง ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา UPQA Plus System วันศุกร์ที ่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ห้อง ICT ๑๒๑๙ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๔.๑ การเบิกค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

รายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๖.๒.๔.๒ คณะผู้ บริ หารจากส านั กงบประมาณจะเดิ นทางมาตรวจเยี่ ยมการด า เนินงานของ               

มหาวิทยาลัยพะเยา วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
............................................................. ............................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
         ...................................................... ......   
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                                                                                                                  


