
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๑๑ (๑๒/๒๕๕๙) 

วันพุธที ่๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

********************** 
รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(นายช านาญ  แสงแก้ว) แทน 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์) 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
 

๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.วิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล) แทน 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์... 
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(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)    
๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 
๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  
๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน  
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๕. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒๖. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 
๒๗. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 
๒๘. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๙. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๓๐. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) แทน 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม... 
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๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๑๐. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๑๓. นายวิทวัส  สาคะศุภฤกษ์ หัวหน้างานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๕. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๒ ท่าน คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
และรองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก (คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

๒. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส 
“Campus France Tour ๒๐๑๖” ของสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ประจ าประเทศไทย ในวันพุธที่  
๗ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง C๒๐๑ อาคารเรียนรวมหลังเก่า 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุนการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส         
แก่นิสิตชาวไทย 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๑๐ (๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เร่ิมประชุม... 
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สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๐ (๑๑/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๐ (๑๑/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๐๐๒๑๐ กฎหมายห้างหุ้นส่วน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ผู้สอน

ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๒๑๐ กฎหมายห้างหุ้นส่วน ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ของนางสาวมาลี  จ าลองเดช รหัสนิสิต ๕๗๐๓๑๙๔๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ผู้สอนประจ า       
สาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี  นายประฐมพงษ์   ทองรอด                  
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๑๐ กฎหมายห้างหุ้นส่วน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์   
ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ระเบียบวาระที่ ๔... 
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  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๑๐ กฎหมายห้างหุ้นส่วน 
แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวมาลี  จ าลองเดช รหัสนิสิต ๕๗๐๓๑๙๔๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายประฐมพงษ์  ทองรอด เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี         
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา          
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายธนวัฒน์ แบนถ ี รหัสนิสิต ๕๘๒๐๕๑๑๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๒. นางสาวธนัชพร เขาเหิร  รหัสนิสิต ๕๘๒๐๕๑๒๓  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 

 
   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ ไขผลการศึกษา กรณี  นางจุมพิศตรา  ธุระ                  
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์   
ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา แก้ไขผลการศึกษา
ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายธนวัฒน์ แบนถ ี รหัสนิสิต ๕๘๒๐๕๑๑๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 
 
 



-๖- 
 

๑.๒ นางสาวธนัชพร เขาเหิร  รหัสนิสิต ๕๘๒๐๕๑๒๓  จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางจุมพิศตรา  ธุระ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น         

การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี         
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๔๖๓๖๓ อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา             
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๓๖๓ อรรถศาสตร์    
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนิสิตจ านวน ๙ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวเกษฎาพร จันทร์เชียงมา  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๔๑๑  จากเดิม D  แก้ไขเป็น C 
๒. นางสาวชนิยา จันนอก  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๖๑๓  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 
๓. นางสาวชลดา สุกใส  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๖๔๖  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 
๔. นางสาวรจนา จันทะกี  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๑๖๘๑  จากเดิม D  แก้ไขเป็น C 
๕. นายรัฐพล การอง  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๑๗๒๖  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๖. นางสาววนัชพร ไชยทองศรี  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๑๗๙๓  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 
๗. นางสาวสุภาภรณ์ สมควร  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๓๒๓  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๘. นางสาวอริษา จันทร์คูณยงค ์ รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๕๓๖  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 
๙. นางสาวภัคจิรา เมฆตานี  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๘๗๓  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 

คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา                  
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๓๖๓ อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓... 
 
 



-๗- 
 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้  นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๓๖๓ อรรถศาสตร์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๙ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวเกษฎาพร จันทร์เชียงมา รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๔๑๑ จากเดิม D  แก้ไขเป็น C 
๑.๒ นางสาวชนิยา จันนอก  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๖๑๓  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๓ นางสาวชลดา สุกใส  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๖๔๖  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๔ นางสาวรจนา จันทะกี  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๑๖๘๑  จากเดิม D  แก้ไขเป็น C 
๑.๕ นายรัฐพล  การอง  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๑๗๒๖  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๖ นางสาววนัชพร ไชยทองศรี  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๑๗๙๓  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 
๑.๗ นางสาวสุภาภรณ์ สมควร  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๓๒๓  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๘ นางสาวอริษา จันทร์คูณยงค ์ รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๕๓๖  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๙ นางสาวภัคจิรา เมฆตานี  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๘๗๓  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิต      
ช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับนิสิตช่วยปฏิบัติงานขึ้นใหม่ 
จากเดิม ชั่วโมงละ ๒๕ บาท ปรับแก้เป็น ชั่วโมงละ ๔๐ บาท ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน         
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน             
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙  

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๘- 
 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน
ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                          
๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์     
และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแล           
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่                   
ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง      
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี       
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน         

ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองบริการการศึกษา เพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว กรณีการรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์        
ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จากโรงเรียนอื่น ๆ เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับนักเรียนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                          
๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับนักเรียน        
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓... 
 
 



-๙- 
 

สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่                   
ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับนักเรียน         
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับนักเรียนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับนักเรียนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เนื่องจาก 

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรด าเนินการให้เป็นไปตาม มคอ. ๑ 
๒. ผู้ใช้บัณฑิต ต้องการบุคลากรด้านปฏิบัติการมากกว่าด้านบริหาร 
๓. นิสิตส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ – ภาษา                

ไม่ถนัดเรื่องการค านวณ 
ทั้งนี้ โดยให้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ตั้งแต่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
และมอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๑๐- 
 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา                 
การท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว        
จาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและมีพ้ืนฐานความรู้ในการด าเนินงานภาคนิพนธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือรองรับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนี ้

๑. แผน ก แบบ ก๒ 
๑.๑ ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ไป 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย 
๑.๒ ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๑๑ การก าหนดนโยบายสาธารณะและการน าไปปฏิบัติ ๓(๒-๒-๕) ชั้นปีที่ ๑ 

ภาคการศึกษาปลาย ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น 
๒. แผน ข 

๒.๑ ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓  

๒.๒ ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๑๑ การก าหนดนโยบายสาธารณะและการน าไปปฏิบัติ ๓(๒-๒-๕) ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 
 



-๑๑- 
 

๒.๓ ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๐๔ นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ๓(๓-๐-๖) ชั้นปีที่  ๑                 
ภาคการศึกษาที่ ๓ ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

และมอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้า
ศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนี ้
๑.๑ แผน ก แบบ ก๒ 

๑) ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น 
ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

๒) ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๑๑ การก าหนดนโยบายสาธารณะและการน าไปปฏิบัติ ๓(๒-๒-๕) ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาปลาย ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น 

๑.๒ แผน ข 
๑) ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓  
๒) ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๑๑ การก าหนดนโยบายสาธารณะและการน าไปปฏิบัติ ๓(๒-๒-๕) ชั้นปีที่ ๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
๓) ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๐๔ นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ๓(๓-๐-๖) ชั้นปีที่ ๑                 

ภาคการศึกษาที่ ๓ ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

มติ ที่ประชุม... 
 
 



-๑๒- 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิชาเฉพาะเลือกภาษาเลือก จาก “โดยให้นิสิตเลือกเรียนภาษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้”   
เป็น “โดยให้นิสิตเลือกเรียนภาษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ ให้เลือกได้ไม่เกิน ๒ ภาษา” เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับวิชาชีพ 
และเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียน ทั้งนี้ โดยใช้กับนิสิตรหัส ๕๕ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอคณะกรรมการ       
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว             
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ วิชาเฉพาะเลือกภาษาเลือก จาก “โดยให้นิสิตเลือกเรียนภาษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้”   
เป็น “โดยให้นิสิตเลือกเรียนภาษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ ให้เลือกได้ไม่เกิน ๒ ภาษา” โดยใช้กับ
นิสิตรหัส ๕๕ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขอเสนอประเด็นข้อเสนอแนะการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์
รายละเอียดของรายวิชาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะ ซึ่งเห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา            
๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ควรเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรตลอดหลักสูตร 
๒. ควรจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการใช้ภาษาอังกฤษ 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอประเด็นข้อเสนอแนะการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง                  
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                      
ประเด็นข้อเสนอแนะการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๓- 
 

มติ   ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบมอบคณะและผู้ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ                       
ของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. ควรเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรตลอดหลักสูตร 
๒. ควรจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านแพทย์แผนไทย 

สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความคณะแพทยศาสตร์ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๘(๐๑)/๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙                     
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณา (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา                            
กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านแพทย์แผนไทย                
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน                        
ด้านแพทย์แผนไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์พัฒนาฝีมือ    
แรงงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านแพทย์แผนไทย ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านแพทย์แผนไทย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗... 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 
 
 



-๑๔- 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน

ส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียน
ในการเรียนการสอน) ของกลุ่มจังหวัด ๑๕ จังหวัด” ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ อ.ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเป็นศูนย์
ประสานงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์               
ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน)” ภาคเหนือ เพ่ือช่วยในการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน 
โดยด าเนินงานในเขต ๑๕ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน                    
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ และพิจิตร ทั้งนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด                             
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คือ ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน ร่วมจัดโครงการอบรมดังกล่าว โดยมีระยะเวลา                     
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องจัดอบรมให้กับโรงเรียนของแต่ละเขตพ้ืนที่ จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันต่อระยะเวลา                          
ที่ก าหนด ประกอบกับพิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ                      
ในการด าเนินงานโครงการ นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินโครงการ “โครงการพัฒนา                  
ศักยภาพด้านการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียน                
การสอน) ของกลุ่มจังหวัด ๑๕ จังหวัด” ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ อ.ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ                          
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยารายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้              
(โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) ของกลุ่มจังหวัด ๑๕ จังหวัด” ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์            
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ อ.ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน
ส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) 

มติ ที่ประชุม... 
 
 



-๑๕- 
 

ของกลุ่มจังหวัด ๑๕ จังหวัด” ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่               
กับ อ.ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไขชื่อบันทึกข้อตกลง ดังนี้  
จาก บันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนส าหรับนักเรียน             

ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) 
ของกลุ่มจังหวัด ๑๕ จังหวัด” ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          
กับ อ.ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็น บันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนส าหรับนักเรียน             
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) 
ของกลุ่มจังหวัด ๑๕ จังหวัด” ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ   

๓. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานไปยังกองการเจ้าหน้าที่  งานนิติการ           
เพ่ือตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ได้จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)       
ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ทั้งนี้ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่                         
๒๑ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์           
ของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการร่วมกัน และเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตลอดจน                       
มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ นั้น 

  ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ จึงขออนุมัติปรับแก้ ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี                   
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับแกไ้ข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ต่อไป 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับแกไ้ข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 
ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา “หน่วยความเป็นเลิศ

ทางชีวกัมมันต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ของคณะสหเวชศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา              
“หน่วยความเป็นเลิศทางชีวกัมมันต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ของคณะสหเวชศาสตร์ โดยมี ดร.เสริม  สุรพินิจ ในฐานะหัวหน้า      
หน่วยความเป็นเลิศทางชีวกัมมันต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นั้น 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐... 
 
 



-๑๖- 
 

คณะสหเวชศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา “หน่วยความเป็นเลิศ            
ทางชีวกัมมันต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ของคณะสหเวชศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา “หน่วยความเป็นเลิศทางชีวกัมมันต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” 
ของคณะสหเวชศาสตร์ ต่อไป  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
“หน่วยความเป็นเลิศทางชีวกัมมันต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ของคณะสหเวชศาสตร์  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณภายใต้
โครงการ อพ.สธ. โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ก่อนการเสนอขอรับงบประมาณประจ าปีไปยัง
แหล่งทุนต่างๆ  นั้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙                
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                          
ให้ความเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑                              
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ต่อไป  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ หลักสูตร 

๑. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (๕ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา               
ได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ         
ที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ              
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ หลักสูตร                      
ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)      
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ประเด็นการซื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม (Social Media) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประเด็นการซื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม             
(Social Media) ซึ่งมีผลการทบต่อภาพลักษณ์อุดมศึกษาไทย ตลอดความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อคุณวุฒิของสถาบัน                           
อุดมศึกษา รวมทั้งความเชื่อมั่นต่อองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                  
จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อกรณีดังกล่าว เพ่ือป้องปรามและ/หรือแก้ไขปัญหาการซื้อขาย            

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 
 
 

http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm%20และหนังสือสำนักงาน%20ก.พ


-๑๘- 
 

ปริญญาดังกล่าว และหากเป็นผู้ เสียหายขอให้ด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่อไป       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง บันทึกข้อตกลงการให้บริการบัตรกรุงไทย IPAC – ATM กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งบันทึกข้อตกลงการให้บริการบัตรกรุงไทย IPAC – ATM กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา             
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานการประชุมคณะท างานประสานการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  จังหวัดพะเยา ขอรายงานการประชุมคณะท างานประสานการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช           
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ 
– กันยายน ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง รายงานการประชุม PQK Forum ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานการประชุม PQK Forum ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานด้านแผนงาน ด้านการประเมินผู้บริหาร             
และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงด้านการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธิ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 
 



-๑๙- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งบทความการท างานวิชาการเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัย                     
ที่เป็นรูปธรรม ได้รับการพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความวิชาการเพ่ือสังคม ของส านักงาน           
กองทุนสนับสนุนการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จ านวน ๕ เรื่อง คือ 

๑. การพัฒนาแกนน าสุขภาพชุมชน 
๒. โรคเบาหวานกับอาหารล้านนา 
๓. อาหารโคขุนดอกค าใต้ 
๔. ทุ่งมอกโมเดล 
๕. การจัดการงานวิจัย ๑ คณะ ๑ อ าเภอ : กรณีมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย        

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Telent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ : โครงการ
ปรับปรุงถังปรับสภาพและการลด TDS ระบบบ าบัดน้ าเสียโรงงาน PW Foods 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของโครงการ          
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Telent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ : โครงการปรับปรุงถังปรับสภาพและการลด TDS 
ระบบบ าบัดน้ าเสียโรงงาน PW Foods ของนายศักดิ์สิทธิ์  อิ่มแมน สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกรอบงบประมาณ                    
ที่ได้จัดสรรจ านวน ๒๙๒,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถาบัน                      
อุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมตามวัตถุประสงค์                   
ของโครงการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 
 
 



-๒๐- 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงบประมาณ ขอแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  ๓) เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้                  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ                
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สามารถน าบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ ๓)          
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร             
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

(เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติ โครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท           
(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากแผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง การเปลี่ยนถ่าย (Transition) จาก CUPT QA Phase ๑ เป็น Phase ๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการเปลี่ยนถ่าย (Transition) จาก CUPT QA            
Phase ๑ เป็น Phase ๒ เพ่ือใช้ประเมินระดับคณะ/สถาบัน (CUPT Indicator) จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลังจากนั้น
สถาบันต่าง ๆ ต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองเป็นเฟส ๒ โดยให้มีการเทียบเคียงตัวบ่งชี้ 
ของระดับคณะ/สถาบันกับเกณฑ์ EdPEx หรือพัฒนาสู่ระบบ EdPEx รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย       
ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้
ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ               
และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่  ๆไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์           
แก่ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเชิญชวนบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน 
ให้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม                
ที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง รายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE 

ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE      
ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ อิมแพคเมืองทองธานี และพระราชทานรางวัลการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE  ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ดังนี้ 

๑. รางวัลที่ ๑ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
๒. รางวัลที่ ๑ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๓. รางวัลที่ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๔. รางวัลที่ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
๕. รางวัลที่ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยภายในสามเดือน                
นับแต่วันสิ้นปีการศึกษา ให้คณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลักบัญชีสากลแสดงงบดุล และรายงานการรับจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 
 
 

http://www.prc.up.ac.th/


-๒๒- 
 

เงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วให้มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงินจ านวน ๘,๓๐๘,๑๑๓.๒๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙        
จ านวน ๑๕๖ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๙๕๓,๑๔๓,๓๔๗.๗๐ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๙๔๘,๐๕๓,๘๐๓.๙๔ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง ชี้แจงกรณีการตรวจสอบครุภัณฑ์ในระบบ Intra ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ เกิดความล่าช้า 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอชี้แจงกรณีการตรวจสอบครุภัณฑ์ในระบบ Intra ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ เกิดความล่าช้า         
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗... 
 
 



-๒๓- 
 

  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี               
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ เรื่อง การตั้งชื่อลานธรรมรอบบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก สธ. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งการตั้งชื่อลานธรรมรอบบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูป             
นาคปรก สธ. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า “ลานธรรมมณฑล” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ                   
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา         
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ เรื่อง ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์          
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๕,๐๘๘ ราย ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา     
ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ เรื่อง การยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมวิชาการ

บริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและการจัดการใหม่ในงานเภสัชกร
ประจ าครอบครัว 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐... 
 
 



-๒๔- 
 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ 
ของค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและการจัดการใหม่ในงานเภสัชกร
ประจ าครอบครัว (New Trend and Approach in Family Pharmacists) ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙           
ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ เพ่ือให้เภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้เพ่ิมพูนทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ 
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานในสถานบริการด้านสุขภาพ และกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นครั้งแรก 
โดยประมาณการให้มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๕๐ คน แตม่ีผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนแค่ ๓๙ คน เป็นจ านวนเงิน ๔๒,๘๐๐ บาท 
(สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ท าให้มีรายได้จากการลงทะเบียนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑... 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒... 
 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๐ (๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๖ การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ         

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) มคอ. ๓ – ๗ โดยให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ. ๓ – ๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 
(ร่าง) มคอ. ๓ – ๗ โดยให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ          

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี ้

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และ 
อยู่ระหว่างการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวของนิติกร 
ก่อนนัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ดังกล่าวต่อไป 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๐... 
 

 



-๒๖- 
 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มคอ. ๓ – ๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบ           

วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง  
ศู นย์ ภ าษา ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยให้แยกค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ ออกจาก (ร่าง) 
ข้อตกลงดังกล่าว และให้น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการปรับแก้ไข  
(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๕ (๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑๐ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
๒. มอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ตรวจสอบ  Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย               

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๕... 
 

 



-๒๗- 
 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
๔.๑๑ ข อ ค ว าม เห็ น ช อ บ  Strategy wheel    

และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย ตาม
เกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย        

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป   

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์  CUPT QA ๒๕๕๘ ระดั บคณะ เสนอต่ อผู้ บริหาร
มหาวิ ทยาลั ยพะเยาพิ จารณ าปรับแก้ ไข เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๑ ขอหารือการทบทวนรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ 
CUPT QA  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คือ C.๓ คุณภาพบัณฑิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ 
CUPT QA  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ C.๓ คุณภาพบัณฑิต  
จาก รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี C.๓ คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เป็น รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี C.๓ คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดี              

ฝ่ายกิจการนิสิต 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการประสาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ขออนุมัติจัดท าป้ายหอศิลปวัฒนธรรม          
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติจัดท าป้ายหอศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร โดยใช้งบประมาณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

๑. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์           
ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. พิจารณาร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ในการก าหนดสถานที่จัดตั้ งป้ายหอศิลปวัฒนธรรม       

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 
 
 



-๒๘- 
 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ ายวางแผนและพัฒนา ก ากับดู แลสถานที่ ในการจัดตั้ งป้ าย                         
หอศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๓ ขออนุ มั ติ ใช้ ตราสัญลั กษณ์  ของศู นย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๔ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ            
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

๑. กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทาง
วินัยนิสิตต่อไป 

๖.๒.๕ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

๑. กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษ 
ทางวินัยนิสิตต่อไป 

 

๖.๒.๖ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ              
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕ .๐๕ .๑ ) 
กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

๑. กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษ 
ทางวินัยนิสิตต่อไป 

๖.๒.๗ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ             
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕ .๐๕ .๑ ) 
กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

๑. กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษ 
ทางวินัยนิสิตต่อไป 



-๒๙- 
 

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

๖.๒.๘ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

๑. กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษ 
ทางวินัยนิสิตต่อไป  

 
 

๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

๑. กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทาง
วินัยนิสิตต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิต... 
 
 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สนามกีฬา 
อาคารอัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ                     
ในการใช้สนามกีฬา อาคารอัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ        
ในการใช้สนามกีฬา อาคารอัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สนามกีฬา อาคารอัฒจันทร์      
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สนามกีฬา 
อาคารอัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการสระว่ายน้ า 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการสระว่ายน้ า 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการ
สระว่ายน้ า มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการสระว่ายน้ า มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๑- 
 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการสระว่ายน้ า มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึ งขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ใบประกาศนียบัตร และ (ร่าง) ใบระเบียนการศึกษา Transcript ส าหรับนิสิต

ที่ส าเร็จการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ใบประกาศนียบัตร และ (ร่าง) ใบระเบียนการศึกษา Transcript 
ส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ใบประกาศนียบัตร และ (ร่าง) ใบระเบียนการศึกษา Transcript 
ส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 
 
 



-๓๒- 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ (ร่าง) ใบประกาศนียบัตร และ (ร่าง) ใบระเบียนการศึกษา Transcript ส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการอบรม                    
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ใบประกาศนียบัตร และ (ร่าง) ใบระเบียนการศึกษา Transcript ส าหรับนิสิต        
ที่ส าเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรให้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ ๑ ศูนย์                   
(Pilot Project) จึงได้มีการด าเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น” ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง                     
ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามแผนการด าเนินกลยุทธ์ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) โดยมีวัตถุประสงค์                        
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานสู่การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศ และระดับนานาชาติ 
เป็นศูนย์ประสานงานและเชื่อมต่อการบริการวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา              
และหน่วยงานภายนอก และเพ่ือจัดหารายได้ให้แก่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น 

  คณะรัฐศาสตร์และสั งคมศาสตร์  จึ งขออนุ มัติ จัดตั้ งศูนย์ศึ กษาและพัฒนานวัตกรรมท้ องถิ่ น                                   
ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น 
(Center of Local Initiative Studies and Development) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศูนย์ศึกษาและพัฒนา
นวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓. โครงสร้างศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น 
(Center of Local Initiative Studies and Development) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศูนย์ศึกษาและพัฒนา
นวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓. โครงสร้างศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๒. (ร่าง) ค าสั่ง... 
 
 



-๓๓- 
 

๑. อนุมัตกิารจัดตั้งหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์ศึกษาและพัฒนา

นวัตกรรมท้องถิ่น (Center of Local Initiative Studies and Development) คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ไข
การใช้ค าว่า “ศูนย์” เป็น “หน่วย” 

๓. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศูนย์ศึกษา           
และพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมอบคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปรับแก้ไขการใช้ค าว่า “ศูนย์” เป็น “หน่วย” 

๔. เห็นชอบโครงสร้างหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
โดยมอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ไขการใช้ค าว่า “ศูนย์” เป็น “หน่วย” 

๕. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติใช้สถานที่จัดงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย              
ครั้งที่ ๖ “ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพ่ือประเทศไทย ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา                    
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาส                  
ให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม นั้น 

   เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
จึงขอเสนอพิจารณา ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติใช้สถานที่จัดงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑.๑ หอประชุมพญาง าเมือง และบริเวณโดนรอบ 
๑.๒ ห้อง PN๑ – PN๙ 
๑.๓ ห้องอ่างหลวง ๑ – ๕ 
๑.๔ ห้องประชุมสภาพนักงาน 
๑.๕ ห้องกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย 

๒. ขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation เพ่ือเป็นการพัฒนา                
ศักยภาพนิสิต และเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 
 
 



-๓๔- 
 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้สถานที่          
จัดงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๖ 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการน าเสนอ
ผลงานวิ จั ยทั้ งในรู ปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation เพ่ื อเป็ นการพั ฒนา                
ศักยภาพนิสิต และเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของผู้เข้าอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ... 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของผู้เข้าอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ... ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  เพื่อให้การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีแนวปฏิบัติที ่ถูกต้อง คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติ  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ... 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลแต่งกาย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน             
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา          
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน                         
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา      
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 
 
 



-๓๕- 
 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ระหว่างกรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.กฤษชัย  พลูเจริญ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๔๑๑๒๒๒ ชีวเคมีพื้นฐาน 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.กนกกาญจน์  พรหมน้อย               
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๔๑๑๒๒๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๖ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวกาญจนา   ศรีอุดร  รหัสนิสิต ๕๗๐๕๐๓๑๑  จากเดิม C  แก้ไขเป็น D+ 
๒. นายทศพร   พิมพ์เหมือน รหัสนิสิต ๕๗๐๕๐๓๖๖  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น B 
๓. นางสาวนฤมล   บัวจันทร์ รหัสนิสิต ๕๗๐๕๐๔๐๑  จากเดิม B  แกไ้ขเป็น C+ 
๔. นายบรรจง   แสงศรีจันทร์ รหัสนิสิต ๕๗๑๔๐๖๙๒  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๕. นายวีระพันธ์ กันแก้ว รหัสนิสิต ๕๗๑๔๐๘๒๗  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น D 
๖. นางสาวกัลยรัตน์ บาอินทร์ รหัสนิสิต ๕๗๑๔๑๓๓๔  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 

 

  โดยที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาดังกล่าว 
โดยที่ประชุมมีมติว่า ดร.กฤษชัย  พลูเจริญ มีความผิดที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน และ ดร.กฤษชัย  พลูเจริญ 
ไม่ได้มีเจตนาทุจริต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.กนกกาญจน์  พรหมน้อย 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.กฤษชัย  พลูเจริญ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๔๑๑๒๒๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.กฤษชัย  พลูเจริญ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๑๒๒๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน แก้ไขผลการศึกษา 

ของนิสิตจ านวน ๖ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวกาญจนา ศรีอุดร  รหัสนิสิต ๕๗๐๕๐๓๑๑  จากเดิม C  แก้ไขเป็น D+  
๑.๒ นายทศพร พิมพ์เหมือน รหัสนิสิต ๕๗๐๕๐๓๖๖  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นางสาวนฤมล บัวจันทร์ รหัสนิสิต ๕๗๐๕๐๔๐๑  จากเดิม B แก้ไขเป็น C+ 
๑.๔ นายบรรจง แสงศรีจันทร์ รหัสนิสิต ๕๗๑๔๐๖๙๒  จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ 
๑.๕ นายวีระพันธ์ กันแก้ว รหัสนิสิต ๕๗๑๔๐๘๒๗  จากเดิม D+ แก้ไขเป็น D 
๑.๖ นางสาวกัลยรัตน์ บาอินทร์ รหัสนิสิต ๕๗๑๔๑๓๓๔  จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 
 
 



-๓๖- 
 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.กฤษชัย  พลูเจริญ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา              
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                 
สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื่องจาก เพ่ือให้เป็นไป              
ตามนโยบาย ประเทศไทย ๔.๐ ที่เน้นการประยุกต์ใช้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสร้างสรรค์นวัตกรรมและสินค้าใหม่  ๆ         
ที่จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการต่อยอดสู่เทคโนโลยีใหม่  ๆได ้   
และมอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา                         
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติในหลักการการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา             
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ จาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์  
เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙... 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๐... 
 
 



-๓๗- 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก นางสาวเสวลักษณ์  บุญมา                
เป็น นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ เนื่องจาก นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา                        
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
  

เดิม ใหม่ 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

๑. ดร.จตุพร   ตั้งจิตรวิทยากลู* วท.ด. (ชีววิทยา)    
 วท.ม. (ชีววิทยา) คงเดิม  
  วท.บ. (สัตววิทยา)    

๒. ดร.เนรัฐชลา   สุวรรณคนธ์* วท.ด. (ชีวเคมี)    
 วท.ม. (ชีววิทยา) คงเดิม  
 วท.บ. (ชีววิทยา)    

๓. ดร.ทิพย์วรรณ   สรรพสัตย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(กีฏวิทยา)    
 วท.ม. (สัตววิทยา) คงเดิม  
 วท.บ. (ชีววิทยา)    

๔. ดร.นุจริา  ทาตัน วท.ด. (ชีววิทยา)    

 วท.ม. (ชีววิทยา) คงเดิม  
 วท.บ. (ชีววิทยา)    

๕. น.ส.เสาวลกัษณ์   บุญมา* วท.ม. (ชีววิทยา) ดร.ประลองยุทธ   ศรีปาลวิทย*์ วท.ด. (ชีววิทยา) น.ส.เสาวลกัษณ์   
บุญมา ลาศึกษาต่อ  วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) 

  วท.บ. (สัตววิทยา) 
หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา 
เป็น นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ เนื่องจาก นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา ลาศึกษาต่อ  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ การมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรส าหรับนิสิตที่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (Post - test) 
สูงสุดของแต่ละคณะ/วิทยาลัย โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต                                    
ในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่  ๑ ประจ าภาคการศึกษา ๒๕๕๙ ของนิสิตจ านวน ๑๙ ราย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๓๘- 
 

๖.๒.๑.๒ การมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัล
ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จ านวน ๑๓ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Pre-test และ Post-test) โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม   

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งการเร่งด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ 
(ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณ          
ให้ไม่น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินงบประมาณ เพ่ือรักษาระดับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจให้ต่อเนื่อง ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ กระทรวงการคลังได้ขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ส าหรับการจัดหาพัสดุ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่น สามารถด าเนินการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย 
หรือได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขว่า
จะก่อหนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว 

๖.๒.๒.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ต่างจังหวัดเพ่ือทราบรายการ
และวงเงินที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ระหว่าง
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระ ๒ เพ่ือเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าวพร้อมกัน 

๖.๒.๒.๓ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้และ  
ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เร่งด าเนินการโอนงบประมาณ
ที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัด ไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคโดยเร็ว (อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
เพ่ือให้หน่วยงานในพ้ืนที่ต่างจังหวัดมีงบประมาณในการปฏิบัติงาน และเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันที 

 
 
 
 

๖.๒.๒.๔ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีได้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน และใช้เป็นข้อมูลติดตามความก้าวหน้าในการเร่งรัดการด าเนินงาน 
ตลอดจนก าหนดมาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดียิ่งขึ้น 
กรมบัญชีกลางจะรวบรวมผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างจากข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตั้งแต่ขั้นตอนจัดท าร่าง TOR ผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 
ประกาศเชิญชวน และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน 
เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายเดือนต่อไป  

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ รายงานสรุปการด าเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นหน่วยงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการรับใช้สังคม ด้านคุณธรรมจิตสาธารณะ 

๖.๒.๒.๔ เพื่อให้คณะรัฐมนตรี... 
 
 



-๓๙- 
 

ศูนย์กลางกิจกรรมจิตอาสาแก่นิสิต รวมถึงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อน         
ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิต
แสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่นิสิต ได้ส านึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ 
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานิสิตที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในด้านสุนทรียภาพ
และบุคลิกภาพ ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ธ ารงสืบต่อไป 

๖.๒.๓.๓ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร บริเวณเส้นทางไปลานพระพุทธภุชคารักษ์ 
ภายใต้โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ลานพระพุทธภุชคารักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา   
ตามแผนภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร ได้แสดงถึงความห่วงใยต่อระบบสิ่งแวดล้อม 

 
๖.๒.๔ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการ miniTCDC CENTER เพ่ือสร้างโอกาส               

ทางการศึกษา และเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอด                 
องค์ความรู้ให้แก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒.๕ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ แจ้งการตอบแบบส ารวจข้อมูลระบบนิเวศน์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Stertup) ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์        
ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลมีระยะเวลาที่จ ากัดและอาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอความอนุเคราะห์
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่มีกิจกรรมด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Stertup) หรือมีข้อมูลอ่ืนใด
ที่ประสงค์จะเพ่ิมเติมในแบบส ารวจ แจ้งข้อมูลไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เพ่ือจะได้เพ่ิมเติมข้อมูลในแบบส ารวจและประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ปรับปรุงข้อมูล ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
๖.๒.๖ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๖.๑ การยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
ส าหรับควบคุมโรคใบไหม้ในข้าวและการผลิตปุ๋ยชีวภาพของชุมชนเกษตรสนองแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงินจ านวนทั้งหมดทั้งสิ้น ๙๗,๖๓๖ บาท 
(เก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์

๖.๒.๕ ผู้อ านวยการ... 
 
 



-๔๐- 
 

และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเงินจ านวน ๒๙,๒๙๐ บาท และศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นเงินจ านวน ๖๘,๓๔๖ บาท เนื่องจากเป็นสถานที่ใช้ท าการวิจัยและมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ช ารุด
และซ่อมบ ารุง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๖.๒ การยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของโครงการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์         
เพ่ือควบคุมโรคแอนแทรคโนส สาเหตุโรคจากเชื้อ Calletotrichum spp. และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพริก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน
ทุนจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีระยะเวลาการด าเนินโครงการตั้งแต่วันที ่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงินจ านวนทั้งหมดทั้งสิ้น ๑๖๒,๑๑๐ บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงห้องปฏิบัติการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเงินจ านวน ๔๘,๖๓๓ บาท และศูนย์เครื่องมือกลาง 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงินจ านวน ๑๑๓,๔๗๗ บาท เนื่องจากเป็นสถานที่ใช้ท าการวิจัยและ          
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ช ารุดและซ่อมบ ารุง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 

๖.๒.๖.๓ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอแจ้งการโอนเงินสนับสนุนโครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย งวดเดือนเมษายน ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นเงินจ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
และสร้างทัศนคติที่ดีของเด็กต่อวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กผ่านการลงมือ
ท าการทดลองด้วยตนเอง ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๖.๔ รายงานกรอบเวลาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลจากผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน และสามารถส่งเสริม
ให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙             
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น  ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๗ ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๗.๑ ขอแจ้ง กรณี ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชนของบริษัท เอเอ็นเอส ออคิท  จ ากัด          
เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งบริษัท เอเอ็นเอส ออคิท จ ากัด ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน หน่วยงาน ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลดังกล่าว 
ตามที่เจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ร้องขอ เพ่ือใช้ประกอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๖.๓ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์... 
 
 



-๔๑- 
 

๖.๒.๗.๒ รายงานโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ           
และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายให้พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะด าเนินการ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
ในปัจจุบัน การบวนการด าเนินงาน หาสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข การได้มาซึ่งข้อมูล
ผู้รับจ้างจ าเป็นต้องจัดประชุม หรือสัมภาษณ์บุคลากรของส่วนงาน หน่วยงาน เพ่ือที่จะได้ข้อมูล
ของทุกระบบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มีการเชื่อมโยงกัน สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล          
ที่เกี่ยวเนื่องร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน หน่วยงาน ให้ความร่วมมือ 
ในการเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลดังกล่าว ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 
 
 
 

 
............................................................. ............................................................ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
     ผู้ชว่ยเลขานุการ  หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 


