
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖๑ (๑๒/๒๕๕๖) 

วันพฤหัสบดีที ่๒๕ 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 

(รองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ        กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ  

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๕. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๗. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์)  
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี)  
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๔. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๕. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
 
       ๑๖. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ)  
๑๗. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน 
๑๘. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

(ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์) แทน 
๑๙. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๑. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๒. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 

๑.   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

๒.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า)  
๓.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๔.   คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์) 
๕.   คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๑๐. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

      ๑๑. นายจีระวัฒน์... 
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๑๑. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน   ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที ่
๑๒. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๔. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๕. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๖. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๗. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้งโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพ จากงาม้อน  

ซึ่งอุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้า-๓ และสารต้านอนุมูลอิสระ เพ่ือใช้ทางคลินิก ในภาวะความจ าเสื่อม และภาวะภูมิแพ้ 
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ ศาสตราจารย์  นายแพทย์ วีระพล  จันทร์ดียิ่ง               
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี และรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม  
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

  ครั้งที่ ๖๐ (๑๑/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๐ (๑๑/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๐ (๑๑/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

                     ระเบยีบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง  ตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๗ (๘/๒๕๕๖)       
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประกวด          
การออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น  

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประกวดออกแบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
ตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
ตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา แบบที ่๒ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานกับผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์             

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา ในการปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ดังกล่าวตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑ เรื่อง   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินการให้ทุนอุดหนุน    
การวิจัย และเงินรางวัลการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖  

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีจ่ายเงินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย และเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ของวิทยาลัยพลังงาน      
และสิ่งแวดล้อม 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์  
และวิธีจ่ายเงินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย และเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ      
ของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
          ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย และเงินรางวัล       
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยี           
และการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  (ร่าง) ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมศึกษา/เรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖        

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมศึกษา/เรียนข้าม
มหาวิทยาลัย และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมศึกษา/เรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมศึกษา/เรียนข้ามมหาวิทยาลัย ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมศึกษา/เรียนข้าม
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาต าบลแม่กา ระหว่าง      
            มหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลต าบลแม่กา 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาต าบลแมก่า 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลต าบลแม่กา นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาต าบลแม่กา ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลต าบลแม่กา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาต าบลแม่กา ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลต าบลแม่กา ต่อไป 
 

มติ  กองการเจ้าหน้าที่ขอถอนวาระการประชุม 
 

                   ระเบียบวาระที ่๔.๔... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองคลัง และกองแผนงาน ได้จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้การบริการวิชาการ แก่สังคม            
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ อีกทั้งในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๘ 
ตังบ่งชี้ที่ ๘.๑ : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์    
ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ซึ่งสถาบันจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงิน สามารถผลักดัน
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กองคลัง และกองแผนงาน จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยพะเยา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
(ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ  กองคลัง และกองแผนงานขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๒๕๒๑๑๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น และรายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายธิติ  เกตุค า    
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๒๕๒๑๑๑ 
คณิตศาสตร์เบื้องต้น และรายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๕๒๑๑๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น และรายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น        
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจาก
หลักสูตรมีการปรับปรุง จึงท าให้รหัสวิชาต่างกัน แต่ใช้ชื่อรายวิชาเดียวกัน 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
           ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา... 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑.  อนุมัติให้นายธิติ    เกตุค า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลการเรียนล่าช้า ในรายวิชา 
๒๕๒๑๑๑  คณิตศาสตร์เบื้องต้น และรายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาฤดูร้อน            
ปีการศึกษา ๒๕๕๕            

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนนายธิติ    เกตุค า   เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา ตามก าหนด        
หรือ ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เสนอแผนการเปิดหลักสูตรของคณะฯ ที่จะเปิดสอน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ เพ่ือบรรจุเป็นแผนของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้ก าหนดเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันทางคณะฯ ยังขาดความพร้อมด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน แม้ว่าจะได้ท าแผนการรับอาจารย์
เพ่ิมแล้ว จึงส่งผลให้การจัดท าหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดการเปิดการสอน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก เปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๗               
เป็น เปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และหลักสูตร     
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก เปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น เปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเลื่อนแผนการขอเปิดหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร จากเดิมเปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
เป็น เลื่อนเปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ประกอบด้วย 

      ๑.๑ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
      ๑.๒ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  

๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
                    ระเบียบวาระที ่๔.๗... 



-๘- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตรและขออนุมัติยกเลิกการเปิดหลักสูตร 
  ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตร และขอยกเลิกการเปิดหลักสูตรที่ได้บรรจุไว้    
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ เนื่องจากขาดความพร้อมในด้านต่างๆ นั้น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติปรับแผนและขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา           
มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ขออนุมัติปรับแผนการขอเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร เดิมปีการศึกษา ขอปรับใหม่เป็นปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒. ขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโภชนเภสัชภัณฑ์ ๒๕๕๖ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

๒๕๕๗ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ีควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ๒๕๕๗ 
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

๒๕๕๘ 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ๒๕๕๘ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตรและขออนุมัติยกเลิกการเปิดหลักสูตรที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ขออนุมัติปรับแผนการขอเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร เดิมปีการศึกษา ขอปรับใหม่เป็นปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

 

๒. ขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโภชนเภสัชภัณฑ์ ๒๕๕๖ 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

๒๕๕๗ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต... 



-๙- 
 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ีควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ๒๕๕๗ 
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

๒๕๕๘ 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับแผนการขอเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร เดิมปีการศึกษา ปรับใหม่เป็นปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

 

๒. อนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโภชนเภสัชภัณฑ์ ๒๕๕๖ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

๒๕๕๗ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ีควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ๒๕๕๗ 
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

๒๕๕๘ 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ๒๕๕๘ 
 

 ๓.  มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหนังสือหรือต ารา สมศ. ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๖ และคณะเภสัชศาสตร์ ได้ท าการประเมิน ระหว่างวันที่        
๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหนังสือและ
ต าราทางวิชาการในตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหนังสือ
หรือต าราควรมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหนังสือ
หรือต ารา สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ข้อหารือเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหนังสือหรือต ารา สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ต่อไป 
 
 

                          มต ิ ที่ประชุม... 



-๑๐- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเภสัชศาสตร์ จัดท าหนังสือชี้แจง กรณีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาหนังสือและต าราทางวิชาการ สมศ. ในตัวบ่งชี้ที่ ๗ น าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง เชิญเข้าร่วมใช้งานเครือข่าย eduroam ประเทศไทย 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมใช้งานเครือข่าย eduroam ประเทศไทย 
โดยส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการหลักของประเทศไทย (National 
Roaming Operator for Thailand) ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมใช้งานเครือข่าย eduroam สามารถจัดส่งแบบฟอร์ม     
ค าขอใช้งานเครือข่ายดังกล่าว ที่ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๕๖๗๘ ต่อ ๕๐๐๒  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร            

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
                  ระเบียบวาระที ่๕.๒.๓... 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ          
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานการส่งข้อมูลประมวลรายวิชา/รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) รายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ภาคการศึกษาตน้  
ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการส่งข้อมูลประมวลรายวิชา/รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผล       
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ของคณะ/วิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
                  ระเบียบวาระที ่๕.๔... 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง ผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย ของมหาวิทยาลัยพะเยา (วิทยาลัยการจัดการ) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ขอแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย             
ของมหาวิทยาลัยพะเยา (วิทยาลัยการจัดการ) เป็นที่ปรึกษาประเภท B หมายเลข ๓๕๒๓ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ผลการประชุมและข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
จังหวัดพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  จังหวัดพะเยา ขอแจ้งผลการประชุมและข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
จังหวัดพะเยา ส าหรับให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการตามข้อสั่งการ เพ่ือให้การระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในจังหวัดพะเยายุติลงโดยเร็วที่สุด โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ จะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน          
ตามข้อสั่งการอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานการส ารวจความต้องการร้านกาแฟสดในมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานการส ารวจความต้องการร้านกาแฟสด            
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งส ารวจความต้องการร้านกาแฟสดในมหาวิทยาลัยพะเยา จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๐๐ คน    
โดยศึกษาจากนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นเวที   
ทางวิชาการที่สร้างโอกาสให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ   
ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ รายละเอียดปรากฏ     
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

                 ระเบียบวาระที ่๕.๘... 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้แปลงงานวิจัยสู่ทรัพย์สินทางปัญญา           
เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมให้ความรู้แปลงงานวิจัยสู่ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง ICT ๑๑๐๘ 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ         
ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการน าผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การสร้างธุรกิจ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง โครงการพัฒนานักวิจัย “โครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา” 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งผลการด าเนินโครงการพัฒนานักวิจัย        
“โครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการจัดโครงการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย เพ่ือส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์       
นักวิจัย โดยใช้หลักการบริหารงานแบบต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ือติดตามดูแลนักวิจัยระหว่างการด าเนิน
โครงการวิจัย และประเมินผลเพ่ือให้การด าเนินโครงการวิจัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖    
ณ ห้องประชุมจุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้ง โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ              
(Unit of Excellence) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา       
และหน่วยงานต่างๆ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศเฉพาะด้าน         
(Unit of Excellence) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

                 ระเบียบวาระที ่๕.๑๑... 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง การปรับเปลี่ยนก าหนดการและรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนก าหนดการและรายนาม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส าหรับการรายงานข้อมูล         
ตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ เพ่ือรายงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการ
ของผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่อง ก าหนดการโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งก าหนดการโครงการเตรียมความพร้อม                
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ              
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส าหรับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๕ ในวันพุธที่      
๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
                  ระเบียบวาระที ่๕.๑๔... 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อการวิจัย
และการบริการวิชาการ จากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพ่ือการวิจัย     
และการบริการวิชาการ จากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพ่ือ
การวิจัยและการบริการวิชาการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

                 ระเบียบวาระที ่๕.๑๕... 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ 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 ิดังนี ้
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 
ความร่ วมมื อทางวิ ชาการและบริ การวิ ชาการ ภายใต้                  
ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU  for    Phayao  Green     City) 
 

 

 
 
 
 
 
            ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒... 

 
 



-๑๗- 
 

- 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 าเนินงานโครงการดังกล่าวจัดท 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 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล                
ความต้องการ และผลประกอบการของร้านกาแฟทั้งหมดภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งที่ ๖๑ (๑๒/๒๕๕๖)  
 

๖.๒.๔ ขอปรึกษาหารือตราสัญลักษณ์ศูนย์       
บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา    
จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา และให้น าเสนอ     
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้
ด าเนินการน าเรื่อง ตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งที่ ๖๑ (๑๒/๒๕๕๖)  
 
 

๖.๒.๖ โครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอธิการบดี และคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา        
การปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๙... 
 

 



-๑๘- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๙ (๑๐/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๔.๑ โครงการวิจัยสถาบันคณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติโครงการวิจัยสถาบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๔ โครงการ 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับคณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อด าเนินการตามระเบียบบริหารงานวิจัยต่อไป    
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ด า เนินการประสานงานกับคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อด าเนินการตามระเบียบบริหาร
งานวิจัย เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ ข อ อ นุ มั ติ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย              
งบประมาณรายได้ คณะวิทยาการจัดการ
และสารสน เทศศาสตร ์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์            

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน ๘ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อด าเนินการตามระเบียบบริหารงานวิจัยต่อไป 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ด าเนินการประสานงานกับคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ เพื่อด าเนินการตามระเบียบบริหาร
งานวิจัย เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่ าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา          
ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว และน าเสนอคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา             
ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ (ร่าง) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตร
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗           
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

                        ๖.๒.๕ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๙- 
 

๖.๒.๕ ขออนุ มั ติ ให้ นิ สิ ต ล งทะ เบี ยนและ
รายงานผลการศึกษาย้อนหลัง 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนและรายงานผลการศึกษาย้อนหลัง ในรายวิชา ๑๐๙๒๙๑ ฝึกงานหน่วยที่ ๓ 

(Training III) และให้เกรด S แก่นิสิตจ านวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑.๑ นายอาทิตย์   รุ่งน้อย  รหัสนิสิต  ๕๒๑๘๓๗๖๓ 
๑.๒ นางสาวศิริภรณ ์อ่วมเจริญ  รหัสนิสิต  ๕๒๑๘๒๓๖๐ 
ทั้งนี้ โดยให้นิสิตช าระค่าปรับลงทะเบียนเพิ่มหลังก าหนด ในอัตราเหมาจ่าย จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
กรณีส่งผลการศึกษาล่าช้า ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี           
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ ร ะหว่ า งการด า เนิ นการสอบข้ อ เท็ จจริ งขอ ง            
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๖.๒.๖ ประเด็ นความส าเร็ จ/ พัฒนาการของ              
การด าเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่ วน/           
เฉพาะของหน่วยงาน ในการประเมิน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ 
(Performance Agreement) กับอธิการบดี ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา        
เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ด า เนินการน าเสนอประเด็นความส าเร็ จ/ พัฒนาการ                
ของการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะของหน่วยงาน            
ในการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๗ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา           
ของสถาบั นอุ ดมศึ กษา  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๖ โดยพิจารณาการเป็นคณะกรรมการของคณะ ดังนี้ 
๑.๑ ประธานตรวจประเมิน ซึ่งมีรายช่ือเป็นประธานตรวจประเมินของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามทีค่ณะได้คัดเลือกไว้ 
๑.๒ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีที่ก าหนด โดยให้คณะคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน 
๑.๓ เลือกคณะกรรมการจากคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการเพิ่ม (มีช่ือในประกาศ           

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
๑.๔ กรรมการและเลขานุการ ให้เลือกผู้ตรวจประเมินจากคณะอื่นที่อยู่ในบัญชี          

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 

๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

๒. คณะเภสัชศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๓. คณะพยาบาลศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

         ๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์... 
 

 



-๒๐- 
 

๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย          
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

๖.๒.๑๐ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
(เชียงราย - พะเยา) 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (เชียงราย - พะเยา) 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสานงานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว     

และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

คณะวิทยาศาสตร์ด า เนินการประสานงานนิติการ 
ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือด้าน
วิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
(เชียงราย - พะเยา) และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑๑ แนวทางการปรับปฏิทินการศึ กษา             
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนัดประชุมหารือ            
กับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อหาแนวทางการปรับปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้มอบหมายให้กองบริหาร
การศึกษาด าเนินการนัดประชุมหารือกับคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ เพื่อหาแนวทางการปรับปฏิทิน
กา รศึ กษา  ภ าคฤดู ร้ อน  ในปี ก า รศึ กษา  ๒๕๕๖      
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑๒ ตรวจสอบการมอบหมายให้รักษาการ
แทนคณบดี แล ะ กา รม อบอ า น า จ           
ให้ปฏิบัติการแทนคณบดี 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา           
ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน        
ของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง  ๆในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ทุกคณะ/วิทยาลัย รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑๓ ข้อมูลการพิจารณาของคณะนิติศาสตร์          
กรณี นางสาวปานหทัย  บุบผา ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการปรั บปรุ งร ะ บ บ             
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวปานหทัย  บุบผา รหัสนิสิต ๕๔๐๓๑๖๖๕           
คณะนิติศาสตร์ ช้ันปีที่ ๓ ศึกษาต่อได้โดยไม่พ้นสภาพการเป็นนิสิต เป็นกรณีพิเศษ และให้นิสิต
ช าระค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยยกเว้นค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต 
และค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า โดยอนุโลม 

กองบริ การการศึ กษาด า เนิ นการแจ้ งมติที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๙ (๑๐/๒๕๕๖) 
ให้คณะนิติศาสตร์ทราบ เรียบร้อยแล้ว 

 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

            ระเบียบวาระที ่๖... 
 

 



 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  การบันทึกข้อมูลส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ด้วยจังหวัดพะเยา โดยส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดบันทึกข้อมูลผลการส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านการตลาด      
ด้านเงินทุน และด้านปัจจัย เข้าระบบโปรแกรมงานสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนส าหรับหน่วยงานภาคี ทั้งนี้ ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา จะได้น าผลการบันทึกดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ และค้นหาคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนส าหรับ
หน่วยงานภาคี โดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ http://smce.doae.go.th หากมีข้อสงสัยในการบันทึกข้อมูล     
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการบันทึกข้อมูลส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานกับ
ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในการบันทึกข้อมูลส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวสิริมา  นาคสาย อาจารย์ประจ ารายวิชา   

๒๑๓๓๗๑ การจัดการการปฏิบัติการ 
สรุปเรื่อง 
   ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี นางสาวสิริมา  นาคสาย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๑๓๓๗๑ การจัดการการปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๑๓๓๗๑ การจัดการการปฏิบัติการ ของนางสาววรณิดา  ปัญญาชินวร 
รหัสนิสิต ๕๓๕๙๒๗๔๘ จากเดิม F แก้ไขเป็น C นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวสิริมา นาคสาย 
อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวสิริมา  นาคสาย อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ    

แก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๑๓๓๗๑ การจัดการการปฏิบัติการ ของนางสาววรณิดา  ปัญญาชินวร 
รหัสนิสิต ๕๓๕๙๒๗๔๘ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวสิริมา  นาคสาย เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                  ระเบยีบวาระที่ ๖.๑.๓... 
 

 

http://smce.doae.go.th/


-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา        
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา นั้น 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม           

และการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.๓ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๑.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ 

แทนพระองค์  ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ ส าเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลั ยพะเยา                 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๓,๒๑๗ คน จากวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นระหว่าง             
วันที่  ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้  ในส่วนเรื่องของวันและเวลา ทางส านักราชเลขาธิการ 
พระบรมมหาราชวัง จะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรจ านวน ๓ หลักสูตร             
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม  

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งรายนามผู้บริจาคเงินทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ครบรอบ ๓ ปี ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายนามผู้บริจาคจ านวน ๑๐๘ ท่าน เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมด ๒,๑๕๔,๕๙๙ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 

 ๖.๒.๓ ประธานสภาพนักงาน... 
 

 



-๒๓- 
 

๖.๒.๓ ประธานสภาพนั กงาน แจ้ งก าหนดการโครงการสภาพนั กงานพบปะพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยพะเยา                                  
เรื่อง การบริหารจัดการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา อดีต ปัจจุบัน อนาคต ซึ่ งบรรยายพิเศษ                           
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก าจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันจันทร์
ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)              (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ          ผูช้่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
 
 
         ............................................................   
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                    
 
 
 


