
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖๐ (๑๑/๒๕๕๖) 

วันพุธที ่๑๐ เดือนกรกฎาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า)  
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (นายกฤษฎา  ใจแก้วทิ) แทน 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปะราลี  โอภาสนันท์) แทน 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
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 
  (นายดวงดี  แสนรักษ์) แทน 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายอัมเรศ  เทพมา) แทน 
๑๙. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๒. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายวรปรัชญ์  ศรีดวงค า) แทน 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) 
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ  

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๕. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๙. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

 
                           ๑๐. นายพลรบ... 
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๑๐. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๒. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๔. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
๑๕. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นายฤกษ์ดี  แก้วมาเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายฤทธิชัย  มณีทิพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ ์ นักประชาสัมพันธ์ 
๒๓. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. เชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๓ ปี ในวันพุธที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป 
๒. การแต่งตั้ง ดร.ปราณี  อยู่ศิริ รักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เพ่ือก ากับและควบคุมดูแล

ทางด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาภายในมหาวิทยาลัย การจราจร          
การขนส่ง การรักษาความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภค 

๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะด าเนินการรื้อถอนโรงอาหารแห่งที่ ๒ เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานอธิการบดี 

๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยพะเยาจะตั้งงบประมาณเพ่ือก่อสร้างคณะสังคมศาสตร์ 
๕. การขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร จะเบิกได้เฉพาะการเดินทาง         

ไปปฎิบัติงานเท่านั้น 
๖. ก าหนดการแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๗. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๗.๑ ยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๑ (๑๒/๒๕๕๖) ในวันพุธที่ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

๗.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๑ (๑๒/๒๕๕๖) ในวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  
 

                         ระเบียบวาระที ่๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
ครั้งที่ ๕๙ (๑๐/๒๕๕๖) เมื่อวันอังคารที ่๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๙ (๑๐/๒๕๕๖)      
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๙ (๑๐/๒๕๕๖)      
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพในลักษณะเทียบเคียง ของวิทยาลัย
การศึกษาต่อเนื่อง 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๗ (๘/๒๕๕๖)       
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ประเมินในลักษณะเทียบเคียง โดยให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มีความช านาญมาร่วมจัดท าการเทียบเคียงด้วย และแจ้งให้ สมศ. เห็นชอบก่อนการประเมิน นั้น  

   วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเสนอผลการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพในลักษณะเทียบเคียง 
ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
ผลการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพในลักษณะเทียบเคียง ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเข้ารับการประเมิน IQA ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ือรวบรวมข้อมูล           
แก่คณะที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง สมศ. ในการปรับเข้าโครงสร้างของคณะ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะไม่มีการประเมินของ สมศ. 

๒. มอบวิทยาเขตเชียงราย และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับเข้าโครงสร้างของคณะ 
๓. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย น าสรุปผลการประเมินของ สมศ. และ สกอ. ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

การปฏิบัติงานต่อไป 
๔. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการประเมินของ สมศ. และ สกอ. ของคณะ

แพทยศาสตร์ เพ่ือเป็นแบบอย่างในการเตรียมการประเมิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

                        ระเบียบวาระที ่๓.๒... 
 

 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง การส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นางสุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๘๐๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๙ (๑๐/๒๕๕๖)        
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๘๐๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป นั้น 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอ เรื่อง การส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นางสุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๘๐๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
การลงโทษ การส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นางสุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๘๐๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้า         
ด้วยตนเอง ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ว่ากล่าวตักเตือนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 
๘๐๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๕ ราย 
ประกอบด้วย ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  ขวัญเงิน ดร.วิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล           
ดร.สุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์ และดร.สุลาวัลย์  ยศธนู เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้ดูแลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการกลาง          
ศูนย์เครื่องมือกลาง และเพ่ือบริการจัดการ ก ากับดูแล และรับผิดชอบจัดการเรื่องการให้บริการครุภัณฑ์ส าหรับงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป 

                        ระเบียบวาระที ่๔.๒... 
 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน                 
ส าหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองคลัง ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้คณะวิชา              
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ให้นิสิตในสังกัดไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิต ซึ่งมีค่าตอบแทนส าหรับแหล่งฝึก           
และอาจารย์แหล่งฝึก ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าวที่ผ่านมา พบว่า แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน              
ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน นั้น 

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน                
ส าหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร          
ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน                 

ส าหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ออกข้อสอบ
ประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ 

ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
อาจารย์ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์            
ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด 
(Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต่อไป  
                                 มติ  ทีป่ระชมุ... 

 
 



-๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาและกองคลัง นัดประชุมหารือ เรื่อง (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับคืนเงินประกันของเสียหายส าหรับนิสิต 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่กองคลัง ได้ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับคืนเงินประกันของเสียหาย
ส าหรับนิสิต นั้น 

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับคืนเงินประกันของเสียหาย
ส าหรับนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับคืนเงินประกันของเสียหายส าหรับนิสิต ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับคืนเงินประกัน ของเสียหายส าหรับนิสิต  
๒. มอบกองคลังน าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีสาระส าคัญเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการท าบันทึกข้อตกลง 
๒. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกัน ทั้งนี้ ในข้อ ๒.๕ และ ๒.๖ ตามบันทึกข้อตกลงนี้    

ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในกรณีหากมีผลประโยชน์เกิดขึ้นในอนาคตไว้แล้ว 
๓. มีการก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของข้อตกลง 
๔. มีข้อก าหนดในกรณีหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
ทั้งนี้ เห็นควรแก้ไขรายชื่อคู่สัญญาตาม (ร่าง) บันทึกข้อความข้อตกลงดังกล่าวให้ถูกต้อง จาก องค์การ
สวนพฤษศาสตร์ เป็น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

 
              ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ 

๒. แก้ไขรายชื่อคู่สัญญาตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ถูกต้อง จาก องค์การสวนพฤษศาสตร์         
เป็น องค์การสวนพฤกษศาสตร์  

 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที ่ ปรับแก้ไขรายชื่อคู่สัญญาตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ถูกต้อง           

จาก องค์การสวนพฤษศาสตร์ เป็น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยพะเยา 
(UPQA Plus System) รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และได้มอบหมาย
ให้กองและศูนย์ที่รับผิดชอบการจัดท ารายงานแต่ละตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)            
และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ด าเนินการกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูล UPQA 
Plus System โดยมีผู้บริหารที่ก ากับหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และมอบรองอธิการบดีและผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ ที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด 
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖.๑ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายสุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๐๖๕๓๓ การจัดการทรัพยากรดิน 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีว่ิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายสุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๐๖๕๓๓         
การจัดการทรัพยากรดิน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายสุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

              ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 
 

 



-๙- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายสุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ           

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๖๕๓๓ การจัดการทรัพยากรดิน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายสุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายสุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ  อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               
ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๐๖๕๓๓ การจัดการทรัพยากรดิน ประจ าภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน นายสุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖.๒ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายมณินทร รักษ์บ ารุง อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๓๖๖๔๖๒ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายมณินทร  รักษ์บ ารุง       
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการเรียนล่าช้ากว่าก าหนด              
ในรายวิชา ๓๖๖๔๖๒ กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายมณินทร  รักษ์บ ารุง อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายมณินทร  รักษ์บ ารุง           

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๖๔๖๒ กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

              ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๑๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายมณินทร  รักษ์บ ารุง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายมณนิทร  รักษ์บ ารุง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา               

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๓๖๖๔๖๒ กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ประจ าภาคการศึกษาปลาย          
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายมณินทร  รักษ์บ ารุง เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น            
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี 
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖.๓ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี อาจารย์ผู้สอนจ านวน ๔ ราย ได้แก่ 

นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ นางสาวปราณี  อยู่ศิริ นายก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ และ
นางสาวพัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๗๓ ทักษะชีวิต 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี อาจารย์ผู้สอนจ านวน ๔ ราย 
ได้แก่ นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ นางสาวปราณี  อยู่ศิริ นายก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ และนางสาวพัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด              
ในรายวิชา ๐๐๑๑๗๓ ทักษะชีวิต ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

 คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี อาจารย์ผู้สอนจ านวน ๔ ราย ได้แก่        
นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ นางสาวปราณี  อยู่ศิริ นายก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ และนางสาวพัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี อาจารย์ผู้สอนจ านวน              

๔ ราย ได้แก่ นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ นางสาวปราณี  อยู่ศิริ  นายก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ                 
และนางสาวพัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๗๓ ทักษะชีวิต เป็นการกระท า
ความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่            
๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี อาจารย์ผู้สอนจ านวน ๔ ราย ได้แก่ นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ นางสาวปราณี  อยู่ศิริ 
นายก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ และนางสาวพัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา ต่อไป 

                            มติ  ที่ประชุม... 
 

 



-๑๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ อาจารย์ผู้สอนจ านวน ๔ ราย ได้แก่ นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ นางสาวปราณี  อยู่ศิริ 

นายก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ และนางสาวพัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๐๐๑๑๗๓ ทักษะชีวิต 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน อาจารย์ผู้สอนจ านวน ๔ ราย ได้แก่ นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ 
นางสาวปราณี  อยู่ศิริ นายก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ และนางสาวพัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๐๐๑๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์  
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๓ 
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายสุกิจ จันจ่อ  รหัสนิสิต  ๕๔๑๒๐๓๖๑  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๒. นายจุตรพล วงศ์สารสิน รหัสนิสิต  ๕๔๑๒๐๕๒๙  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์         
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที ่๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ต่อไป  
 
 
 
 
 
 

                                มติ  ทีป่ระชมุ... 
 

 



-๑๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม               

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายสุกิจ จันจ่อ  รหัสนิสิต  ๕๔๑๒๐๓๖๑  จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๑.๒ นายจุตรพล วงศ์สารสิน รหัสนิสิต  ๕๔๑๒๐๕๒๙  จากเดิม F แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ เป็นหนังสือ เนื่องจาก           
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา พิมพ์ลงในฉลากผลิตภัณฑ์         

ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชาข้าวก่ า (ข้าวลืมผัว) จังหวัดพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชาข้าวก่ า (ข้าวลืมผัว) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องลืมผัว จังหวัดพะเยา 
ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ ไอ ไรซ์ (iRice) ได้แก่ข้าวอบกรอบพร้อมทาน ๔ รสชาติ โดยจะส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าประกวด
นวัตกรรมข้าวไทย ปี ๒๕๕๖ (Rice Innovation Awards 2013) ซึ่งจัดประกวดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เพ่ือคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย เครื่องจักร อุปกรณ์      
และกระบวนการผลิต ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และจะปิดรับสมัครในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้เข้าไปให้ค าปรึกษาการลดการใช้พลังงาน การน าพลังงานทางเลือกไปใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมจากเศษวัสดุทางการเกษตร ตลอดจนการออกแบบฉลากของผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา ตราของวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และตราของศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พิมพ์ลงในฉลากผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชาข้าวก่ า 
(ข้าวลืมผัว) จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา ตราของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และตราของศูนย์พลังงาน     
และสิ่งแวดล้อม พิมพ์ลงในฉลากผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชาข้าวก่ า (ข้าวลืมผัว) จังหวัดพะเยา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ ไม่อนุญาตการขอ ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา                
ตราของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และตราของศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พิมพ์ลงในฉลากผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชาข้าวก่ า (ข้าวลืมผัว) จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 

                    ระเบียบวาระที่ ๔.๙... 
 

 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขอหารือการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                 
รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ย้อนหลัง 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้กับคณะ/วิทยาลัย ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา ก าหนดให้คณะ/วิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาขออนุมัติค่าใช้จ่ายก่อนที่จะ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน แต่เนื่องจากบางคณะ/วิทยาลัย ได้ด าเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน       
การสอนแล้ว จึงส่งผลให้ต้องท าการขออนุมัติค่าใช้จ่ายย้อนหลัง ในเอกสารการขออนุมัติค่าใช้จ่ายของคณะ/วิทยาลัย ดังนั้น 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง กองบริการการศึกษา จึงขอหารือการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน        
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ย้อนหลัง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ข้อหารือการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ย้อนหลัง ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ย้อนหลัง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง ผลการด าเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยพะเยา           

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยพะเยา
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และร่วมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
  ๑.  ส ารวจดัชนีความชุกของลูกน้ ายุงลาย จ านวน ๑๙ จุด 
  ๒.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้มีความเหมาะสมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย โดยการเก็บเศษภาชนะ 

ระบายน้ าในจุดเสี่ยง คว่ าภาชนะที่มีน้ าขังบริเวณอาคารเรียน อาคารส านักงาน โรงอาหาร และอาคาร
หอพัก จ านวน ๑๙ จุด 

  ๓. ร่วมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ าร่วมกับส านักงานสาธารณสุข อ าเภอเมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา 
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอแนะการด าเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก           
ในมหาวิทยาลัยพะเยา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 
๖๐ พรรษา และร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยพบจุดเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย    
ที่ส าคัญ ได้แก่ จานรองกระถางต้นไม้ แจกัน เศษภาชนะที่ถูกท้ิงบริเวณรอบตัวอาคาร ห้องน้ า และรางระบายน้ า 
เพ่ือให้การด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้  

                        ๑. มอบหมาย... 
 

 



-๑๔- 
 

๑. มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย และผู้รับผิดชอบอาคาร ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายทุกสัปดาห์ โดยเห็นสมควรให้ด าเนินการในทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒. คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแล ส ารวจ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และก าจัดลูกน้ ายุงลายในจุดเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ห้องน้ า จานรองกระถางต้นไม้ แจกัน รางระบายน้ า 
และพ้ืนที่รอบอาคาร 

๓. เน้นย้ าให้แม่บ้านแต่ละอาคารก าจัดขยะ เศษภาชนะ ทุกจุดของตัวอาคาร โดยเฉพาะอาคารเรียน 
โดยท าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

๔. บริเวณรอบตัวอาคารส านักงานขาดผู้รับผิดชอบในการดูแลท าความสะอาด ท าให้มีเศษภาชนะ 
เศษถุงพลาสติก เป็นจ านวนมากที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัย
ระบุผู้รับผิดชอบโดยตรง 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการดังกล่าว ดังนี้  

๑. มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย และผู้รับผิดชอบอาคาร ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายทุกสัปดาห์ โดยเห็นสมควรให้ด าเนินการในทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒. คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแล ส ารวจ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และก าจัดลูกน้ ายุงลายในจุดเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ห้องน้ า จานรองกระถางต้นไม้ แจกัน รางระบายน้ า 
และพ้ืนที่รอบอาคาร 

๓. เน้นย้ าให้แม่บ้านแต่ละอาคารก าจัดขยะ เศษภาชนะ ทุกจุดของตัวอาคาร โดยเฉพาะอาคารเรียน 
โดยท าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

๔. บริเวณรอบตัวอาคารส านักงานขาดผู้รับผิดชอบในการดูแลท าความสะอาด ท าให้มีเศษภาชนะ 
เศษถุงพลาสติก เป็นจ านวนมากที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัย
ระบุผู้รับผิดชอบโดยตรง  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยพะเยา 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 
และร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้  
๑.๑ มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย และผู้รับผิดชอบอาคาร ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า

ยุงลายทุกสัปดาห์ โดยเห็นสมควรให้ด าเนินการในทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๑.๒ คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแล ส ารวจ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

และก าจัดลูกน้ ายุงลายในจุดเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ห้องน้ า จานรองกระถางต้นไม้ แจกัน รางระบาย
น้ า และพ้ืนที่รอบอาคาร 

๑.๓ เน้นย้ าให้แม่บ้านแต่ละอาคารก าจัดขยะ เศษภาชนะ ทุกจุดของตัวอาคาร โดยเฉพาะอาคาร
เรียน โดยท าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

๑.๔ บริเวณรอบตัวอาคารส านักงานขาดผู้รับผิดชอบในการดูแลท าความสะอาด ท าให้มีเศษ
ภาชนะ เศษถุงพลาสติก เป็นจ านวนมากที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เห็นสมควรให้
มหาวิทยาลัยระบุผู้รับผิดชอบโดยตรง 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการตามข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 
                   ระเบียบวาระที ่๔.๑๑... 

 
 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะและวิทยาลัย จะจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพ่ือรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา และเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานของคณะและวิทยาลัย นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒. กรอบเวลาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒. กรอบเวลาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยอนุมัติ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒. กรอบเวลาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตามเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 
โดยมอบให้คณะ/วิทยาลัยช่วยกันรับผิดชอบหน่วยงานละหนึ่งอ าเภอให้ครบทุกอ าเภอในจังหวัดพะเยา เพ่ือเลือกพ้ืนที่    
ที่มีปัญหาและมีผลกระทบสูง ผู้น าชุมชนเข้มแข็งพร้อมให้ความร่วมมือ นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ตามเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตามเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๕๕ ต่อไป  
 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตามเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๕๕ 
                       ระเบียบวาระที ่๔.๑๓... 

 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เรื่อง ขอหารือโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๗  
สรุปเรื่อง 
   ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) โครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย 
๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นเวที
ทางวิชาการที่สร้างโอกาสให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ                   
ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือรูปแบบการจัดโครงการดังกล่าว                
และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนบุคลากรในคณะ/วิทยาลัย ให้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานวิจัย            
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ข้อหารือรูปแบบการจัดโครงการดังกล่าว และขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนบุคลากรในคณะ/วิทยาลัย 
ให้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานวิจัย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) โครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรเข ้าร่วมกิจกรรม และส่งผลงานวิจัย 

รวมทั้งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที ่๕.๑ เรื่อง ประสิทธิภาพการด าเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งเรื่องประสิทธิภาพการด าเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  โดยเร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐติดตามการด าเนินงานวิจัยและรายงานผลส าเร็จของงานวิจัย         
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ National Research Project Management : NRPM) และให้ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

                      ระเบียบวาระที ่๕.๒... 
 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๒ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป               
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปยัง 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว นั้น 
   บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่๕.๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ 

ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการพิจารณา    
เรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีค าสั่งให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ            
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยเมื่อคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา         
(ก.พ.อ.) ได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งมติให้สถาบันอุดมศึกษาทราบแล้ว ให้สถาบันต้องด าเนินการไปตามมตินั้น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๕.๔ เรื่อง การจัดท าข้อมูลการวิจัยท่ีส าเร็จแล้วในรูปของสื่อดิจิทัล 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลการวิจัย
ที่ส าเร็จแล้วในรูปของสื่อดิจิทัลรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสารวิจัย บทความวิจัยและวิชาการ เพ่ือเผยแพร่สู่ผู้ใช้
ประโยชน์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามโดยตรงไปยัง
ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๖๑๔๘๗๓ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

                      ระเบียบวาระที ่๕.๕... 
 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยนายมนตรา  พงษ์นิล ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบและรับทุนการด าเนินโครงการดังกล่าว โดยมีส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
เป็นแหล่งสนับสนุนงบประมาณด าเนินการเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๖๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)             
และมีระยะเวลาด าเนินโครงการ ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ

ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งผลการประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือการเบิก
จ่ายเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือถึงส านักงบประมาณเพ่ือหารือเกี่ยวกับ      
การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ และโครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับคณาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา              
พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

                      ระเบียบวาระที ่๕.๘... 
 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินการเดินทางไปปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ข้อมูล ณ วันที่           
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง ก าหนดการเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งก าหนดการเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ 
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (สทท. เชียงใหม่) ต าบลช้างคลาน 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง ก าหนดการงานบ าเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี พระเดชพระคุณ

หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง  ธมฺมปญฺญมหาเถร) 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งก าหนดการงานบ าเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี พระเดชพระคุณ
หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง  ธมฺมปญฺญมหาเถร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมค า พระอารามหลวง 
เพ่ือร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่        
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวงศรีโคมค า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
                       ระเบียบวาระที ่๕.๑๒... 

 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง ก าหนดการและแผนผังการถวายราชสดุดีในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๓ ปี 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งก าหนดการและแผนผังการถวายราชสดุดีในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๓ ป ี
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นการน้อมร าลึกถึงพระเกียรติคุณ
อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน รวมทั้งเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม 
ตลอดจนเพ่ือสร้างเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานและชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

                        ระเบียบวาระที ่๕.๑๓... 
 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
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 

 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 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) 
 

 

 
 
 
 
 
            ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒... 

 
 



-๒๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  ณ เขื่อนศรี
นครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)  และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวจดัท าเป็นรูปเล่ม  
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ในการ
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จัดท าเป็นรูปเล่ม 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๗ (๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑๕ ขอความอนุเคราะห์เปิดประมูลร้านกาแฟ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส ารวจสถานที่ในการเปิดร้านกาแฟ
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการลงทุนและการเปิดประมูลต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจข้อมูล ความต้องการ และ         
ผลประกอบการของร้านกาแฟทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 

๖.๑.๑ ขออนุมัติปรับแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้ งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับรอง
คุณภาพผลงานวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติปรับแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพผลงาน

วิชาการ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจยัและประกันคุณภาพการศึกษาประสานคณะ/วิทยาลัย ในการปรับแก้ไข/

เพิ่มเติมรายช่ือคณะกรรมการดังกล่าว 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ประสานคณะ/วิทยาลัย ในการปรับแก้ไข/
เพิ่มเติมรายช่ือคณะกรรมการ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา              
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ 

 

๖.๒.๔ ขอปรึกษาหารือตราสัญลักษณ์ศูนย์       
บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา    
จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา และให้น าเสนอ     
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดท าประกาศประกวด
การออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 

                        ๖.๒.๖ โครงสร้าง... 
 

 



-๒๓- 
 

๖.๒.๖ โครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอธิการบดี และคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา        
การปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๖.๒.๘ การกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนผู้ตอบที่ยังไม่ถึงเกณฑ์              
ร้อยละ ๗๐ ของการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เร่งด าเนินการติดตามภาวะการ                            
มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองแผนงานในการประสาน
กับคณะวิทยาการจั ดการและสารสนเทศศาสตร์               
ที่มีจ านวนผู้ตอบที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ ของการประเมิน              
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๘ (๙/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
  ๖.๑.๑ ขอช้ีแจงกรณีจัดการเรียนการสอน            

เกินก าหนดระยะเวลาปฏิทินการศึกษา           
๒/๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ และมอบทุกคณะ/วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน         
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

ทุกคณะ/วิทยาลัย รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 

  ๖.๒.๒ ขออนุมัติเลื่อนการจัดการเรียนการสอน
หลั กสู ตร เที ยบโอนโครงการพิ เศษ               
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ไป
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอน
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ไปในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการ 
ขออนุมัติเลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบ
โอนโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖            
ไปในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๔ กา รส ร รหาบุ คคลผู้ ท า ป ร ะ โ ยชน์                      
แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ 
“รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” 
ประจ าปี ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย เสนอรายช่ือบุคคลที่มีผลงานดีเด่น                
ด้านการพัฒนาการศึกษาหรือผู้มีคุณสมบัติตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด          
เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจ าปี ๒๕๕๖              
โดยจัดส่งรายช่ือไปยังกองกลาง ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  
 

กองกลาง งานธุรการ ด าเนินการจัดส่งรายช่ือบุคคล               
ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัล
เกียรติยศ “รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” 
ประจ าปี ๒๕๕๖ ไปยังมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

                       ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน        
ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ           
การประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน        
ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง  ประเด็นการประเมินและค่าน้ าหนักของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา เสนอประเด็นการประเมินและค่าน้ าหนักของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอประเด็นการประเมินและค่าน้ าหนัก        
ของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ    
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบประเด็นการประเมินและค่าน้ าหนักของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
                       ระเบียบวาระที ่๖.๑.๓... 

 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง  แบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา เสนอแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง สิทธิการใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Speexx) 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Speexx) 
จ านวน ๒๐,๐๐๐ สิทธิ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรสิทธิการใช้โปรแกรมดังกล่าว จ านวน ๗,๐๑๓ สิทธิ 
ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และจ านวน ๒๐ สิทธิ ให้กับอาจารย์ที่สอน            
ในรายวิชาดังกล่าว นั้น 

กองบริการการศึกษา จึงขอหารือการจัดสรรสิทธิการใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ (Speexx) ที่คงเหลือ จ านวน ๑๒,๙๖๗ สิทธิ ให้กับนิสิตและบุคลากร ดังนี้ 

๑. นิสิต  จ านวน ๑๒,๖๕๔ สิทธิ 
๑.๑ นิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน  ๑๑,๕๗๒ คน  
๑.๒ นิสิตระดับปริญญาโท จ านวน   ๑,๐๐๗ คน 
๑.๓ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน        ๗๕ คน 

๒. บุคลากรสายวิชาการ จ านวน     ๘๒๐  สิทธิ 
๓. บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน       ๖๘๑ สิทธิ 

  รวมจ านวน ๑๔,๑๕๕ คน 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบสิทธิการใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 
(Speexx) โดยให้ด าเนินการจัดสรรสิทธิการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว แก่นิสิตและบุคลากรสายวิชาการก่อน ส่วนบุคลากรสาย
สนับสนุนจะด าเนินการจัดสรรสิทธิการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป 

                     ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 
 

 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองการเจ้าหน้าที่ 
สรุปเรื่อง 
   ตามทีก่องการเจ้าหน้าที่ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียดปรากฏ   
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองการเจ้าหน้าที่ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการที่พัก อาหาร และการบริการอ่ืน  ๆ โดยปัจจุบันหน่วยงาน
ดังกล่าว มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถพัฒนาหน่วยงาน
ดังกล่าว เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ อันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและชุมชน 

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว”              
เป็นหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ด าเนินการจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและ            
การท่องเที่ยว” เป็นหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๑.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน โดยเป็นแผน

ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ และเป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประชาคม สังคม และวัฒนธรรม
อาเซียนกับโอกาสของไทย” โดย นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและ      
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ณ หอประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๖.๓.๑.๓ การใช้งานระบบงานรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-Admission University of Phayao) 
เว็บไซต์ intra.up.ac.th/adm/main/default.aspx เพ่ือใช้ข้อมูลในการเปรียบเทียบการรับเข้านิสิต
ในแต่ละปีการศึกษาและในแต่ละภูมิภาค จ านวนรับเข้านิสิตจ าแนกตาม GPA จ านวนรับเข้านิสิต
จ าแนกตามโรงเรียน/จังหวัด สัดส่วนรายได้ของผู้ปกครองต่อปี 

 
 
 

                   ๖.๓.๑.๔ การใช้งาน... 
 

 



-๒๗- 
 

๖.๓.๑.๔ การใช้งานระบบบริการการศึกษา (Student Management System) เว็บไซต์ reg.up.ac.th         
ซึ่งประกอบด้วย 
๖.๓.๑.๔.๑ รายงานสถิติจ านวนนิสิต จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย และจ านวนนิสิตทั้งหมด  
๖.๓.๑.๔.๒ รายงานสถิติจ านวนนิสิต Drop out 
๖.๓.๑.๔.๓ รายงานสถิติจ านวนนิสิต จ าแนกตามกลุ่มผลการเรียน 

๖.๓.๑.๕ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Speexx) เพ่ือพัฒนานิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  
๖.๓.๑.๖ ห้องเรียนอัจฉริยะ I-Classroom เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Anywhere Any time 

Any devices 
 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๒.๑ ก าหนดการเปิดนิทรรศการ “๓ ปี แห่งการพัฒนา ปัญญาเพ่ือชุมชน” ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป 
๖.๓.๒.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๖.๓.๒.๓ ก าหนดการงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๓ ปี ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๙.๔๕ น. 
๖.๓.๒.๔ ก าหนดการเข้าร่วมบันทกึเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่             
แต่งกายชุดปกติขาว 
 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้  
๖.๓.๓.๑ ก าหนดการโครงการ “ฟ้ามุ่ยม่วงทองแรกช่อ รับน้องเข้ามอ บูชาพ่อนเรศวร” ในวันเสาร์ที่            

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมพญาง าเมือง การแต่งกาย
ชุดเวียงหรือชุดพ้ืนเมือง  

๖.๓.๓.๒ ก าหนดการโครงการเดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ๒๕๕๖ “ฟ้ามุ่ยจ้อใหม่ จื้นใจ๋ยินดี ฮับขวัญน้องปี้ 
มิ่งสะหรี ม.พะเยา” ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๒๔.๐๐ น.           
ณ บริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ถึง สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา การแต่งกาย           
สวมเสื้อแจ๊ส ออเคสตร้า (สีขาว) 
 

๖.๓.๔ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑          
(สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข้อมูล           
ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
                      นางณัฐธิดา  ชาวนา่น... 

 
 



-๒๘- 
 

 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)                 (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ               ผูช้่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
 
 
         ............................................................   
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                  


