
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐๑ (๒/๒๕๕๙) 

วันจันทร์ที ่๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
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. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์)  
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวอดิณัฐ  อ านวยพรเลิศ) แทน 
๑๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวอรญา  อนุกูล) แทน 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)   
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 

 
 



-๒- 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ดร.วาทิตา ผจญภัย) แทน 

๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวภัคธิมา  วรศิริ) แทน 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๕. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๖. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๒. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์)  
๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๘. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 ๙. นางกฤษณา  แปงณีวงค์... 
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๙. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๐. นายประสิทธิ์  มินบ ารุง หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
๑๑. นายปรัชญ์  ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที ่
๑๒. นายวิทวัส  สาคะศุภฤกษ์ หัวหน้างานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นายอดสิร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอเชิญรองอธิการบดี และคณบดี เข้าร่วมการประชุมหารืออัตราการ Drop Out ของนิสิตภายในคณะ/วิทยาลัย 
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. วีดิทัศน์การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยพะเยาของ พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

๓. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ใช้บริการสถานที่ของวิทยาเขตเชียงราย และวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดโครงการอบรม สัมมนา หรือประชุมนอกสถานที่ 

๔. การก่อสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นโรงพยาบาลขนาดไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ เตียง 
ตามเกณฑ์ของแพทยสภา โดยระยะเริ่มแรกให้เปิดท าการได้ ๒๐๐ เตียง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐        
และวางรากฐานการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑,๒๐๐ เตียงภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า (ปี ๒๕๖๗) 

๕. มอบผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาและวิจัยการศึกษา  
ให้แล้วเสร็จก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา ขอกราบแสดงความอาลัยแด่ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) 
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี สิริอายุ ๘๗ ปี ๕ เดือน 

๗. มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงถนนตั้งแต่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา           
ถึงบ้านพักอาจารย์ และบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

๘. มอบ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) ประชาสัมพันธ์การจ ากัดความเร็ว ในการใช้เส้นทางสัญจร
บริเวณทางเข้าด้านหลังมหาวิทยาลัยพะเยา 

๙. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดช่องทางพิเศษแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเข้ารับการตรวจรักษา
กับโครงการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๐. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประสานแจ้งการขนย้ายร้านค้าบริเวณอาคารเรียนหลังเก่าไปยัง      
โรงอาหารใหม่ ให้เสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  

๑๑. มอบกองอาคารสถานที่ ตรวจสอบพ้ืนที่บริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวมหลังเก่า โดยจะด าเนินการปรับพ้ืนที่
และเทพ้ืนคอนกรีต เพ่ือจัดท าเป็นลานจอดรถต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๒... 

 
 



-๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๐๐ (๑/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๐ (๑/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารบริการเรือนเอ้ืองค า มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๐ (๑/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการให้แก่สถาบันทั้งสอง โดยมุ่งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและวิชาการด้านการสื่อสารให้เป็นที่ยอมรับ     
และสามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง      
ความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวารสารศาสตร์     
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อไป  

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๕” 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต 
ครั้งที่ ๕” เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียนภูกามยาว ๑ อาคารเรียนรวม (หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นเวที   
ส าหรับการแสดงผลงานและส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตในระดับปริญญาตรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพ      
ในการท าวิจัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ  

  โดยการจัดโครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกวดโครงงานนิสิต และการแสดงของนิสิต    
ซึ่งในปีนี้มีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดจ านวน ๙๐ ผลงาน ใน ๔ กลุ่มสาขา ได้แก่  

๑. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (SC)  จ านวน ๑๖ ผลงาน 
๒. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EN) จ านวน ๒๗ ผลงาน  
๓. เสริมสร้างสุขภาพ (HS) จ านวน ๑๙ ผลงาน 
๔. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๒๘ ผลงาน 

  และมผีู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๔๓๐ คน ประกอบไปด้วย 
๑. ผู้บริหาร จ านวน ๑๐ คน 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลการประกวด จ านวน ๑๒ คน 
๓. คณาจารย์ จ านวน ๓๗ คน 
๔. นิสิตผู้น าเสนอโครงการ จ านวน ๑๘๕ คน 
๕. นิสิตเข้าร่วมชมโครงการ จ านวน ๑๘๖ คน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๘        
จ านวน ๑๕๑ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๑,๑๙๘,๖๒๔,๑๗๙.๒๖ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๑,๑๘๕,๗๓๖,๗๔๖.๗๒ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

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

 

 
 

 
 

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 ตามข้อ ๑.๑ , ๑.๒ , 
๑.๓ และ ๑.๕ เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของข้อ ๑.๔ และ ๑.๖ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการปรับแก้ไข
รายช่ือผู้ลงนามของผู้อ านวยการโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 
และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง ใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ก่อนนัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๑... 
 

 



-๘- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑๐ ขอหารือเกี่ยวกับการให้อักษร I และอักษร P 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการให้อักษร I และอักษร P ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เฉพาะรายวิชา 

๗๐๔๔๗๓ ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา ๗๐๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ด้วยอักษร P ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นัดหารือการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การให้อักษร I และอักษร P เพิ่มเติม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้
อักษร I และอักษร P เพิ่มเติม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา          
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาต่อไป   

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๗ (๑๔/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๓ การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘           
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยบริหารความเสี่ยง ในการน า
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาต่อไป  
 

๖.๑.๔ การติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๔        
(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) 
 

มติ  ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) 

อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยบริหารความเสี่ยง ในการน า
การติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ไตรมาสที่  ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) เสนอเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาต่อไป  

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๘... 
 

 



-๙- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๘ (๑๕/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๑.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี           

ผศ.ดร.พรสวรรค์   สุ วรรณธาดา  
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต แก้ไขผล

การศึกษาของนางสาวโยษิตา  ใจผ่อง รหัสนิสิต ๕๗๐๑๑๑๓๘ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา เนื่องจากเป็น

การกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่
ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการลงโทษภาคทัณฑ์ 
ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

การจัดตั้งและการบริหารศูนย์วิจัย     
และพัฒนาด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและโรงแรม อาเซียน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม อาเซียน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 

๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการศกึษา ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับ
นิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็น
นิสิต เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน         

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอส าเร็จการศึกษา  
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพ
การเป็นนิสิต เพื่อขอส าเร็จการศึกษา เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๐- 
 

๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และน้ อยกว่ า และ (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทิน
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้า
ศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 
 
 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า  และ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า  

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ที่ เข้าศึกษา           
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่ เข้าศึกษา         
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๔.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
สอน วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบและน าเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอน
เกินภาระงานสอน วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อ        
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา              
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
Miss Dai Chujie และ  Miss Qingyu Wen 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๓๒๑ การพัฒนา
ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ๓ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ Miss Dai Chujie และ Miss Qingyu Wen อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๓๒๑            

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ๓ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายธีรวัฒน ์ วรรณโวหาร  รหัสนิสิต ๕๔๑๑๑๗๗๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+  
๑.๒ นางสาวศุภาพิชญ ์ ตุ้ยน้อย  รหัสนิสิต ๕๔๑๑๖๒๙๘ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Miss Dai Chujie และ Miss Qingyu Wen เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือ
ว่ากล่าวตักเตือน Miss Dai Chujie และ Miss Qingyu Wen   

๔.๒.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๑- 
 

๔.๒.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวธรณ์ธนนันท์   ไชยวงค์ษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓   
การจดบันทึกและการสรุปความเพื่อการอาชีพ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓ การจดบันทึกและการสรุป

ความเพื่อการอาชีพ แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวกัญธิกรณ์  ออนตะไคร้ รหัสนิสิต ๕๕๑๑๘๒๗๙ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการ
ไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการลงโทษภาคทัณฑ์ 
นางสาวธรณ์ธนนันท ์ ไชยวงค์ษา 

๔.๒.๓ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๙) ภาษาอังกฤษพัฒนา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๙) ภาษาอังกฤษพัฒนา 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวกันต์กมล   ท าดี  รหัสนิสิต ๕๗๐๘๑๔๙๔  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๒ นางสาวแพรวพรรณ   สายทอง  รหัสนิสิต ๕๗๐๙๑๓๑๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๓ นางสาวนันทนา   คงดี รหัสนิสิต ๕๗๐๙๑๔๖๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่
ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด อาจารย์ 

๔.๒.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาววรรณิดา   ปินแก้ว  รหัสนิสิต ๕๗๓๕๒๘๐๐  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+  
๑.๒ นายนฤเบศ   สิริธนากร  รหัสนิสิต ๕๗๐๕๒๙๘๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น F 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางจุมพิศตรา  ธุระ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง           
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นางจุมพิศตรา  ธุระ 

๔.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๒- 
 

๔.๓ ขออนุมัติปรับแบบฟอร์มใบปริญญาบัตร 
ส าหรั บนิ สิ ตที่ ส า เ ร็ จการศึ กษา          
เป็นรูปแบบใหม่ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับแบบฟอร์มใบปริญญาบัตร ส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
เป็นรูปแบบใหม่ จากเดิม สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ปริญญา... ช่ือปริญญา... เป็น สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติปริญญา... ช่ือปริญญา... 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ ขออนุมัติ ให้นิสิตลงทะเบียนเรียน
วิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ เพื่อขอสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนแผนการศึกษา 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบคณะศิลปศาสตร์ ประสานแจ้งนิสิต เพื่อยืนยันกรณีการตีพิมพ์บทความในวารสาร จ านวน ๒ ฉบับ  

ว่าไม่เป็นประเด็นการคัดลอกผลงานตนเอง 
๒. เมื่อนิสิตยืนยันกรณีดังกล่าวแล้ว อนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ เพื่อขอสอบ

วิทยานิพนธ์ก่อนแผนการศึกษา 
 

๑. คณะศิลปศาสตร์ และกองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว  

๒. นิสิตได้จัดท าบันทึกขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
วิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ โดยจะด าเนินการศึกษาตาม
แผนการศึกษาต่อไป 

๔.๗ ขออนุ มั ติ ให้นิ สิ ตช้ันปีที่  ๔ ขึ้ นไป              
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น             
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการขออนุมัติให้นิสิตที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี ซึ่งเป็นนิสิตช้ันปีที่ ๔ ขึ้นไป (รหัส ๕๕ และน้อยกว่า)           

ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๒. อนุมัติการขออนุมัติให้นิสิตที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี ซึ่งเป็นนิสิตช้ันปีที่ ๕ (รหัส ๕๔ และน้อยกว่า)        
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธบ์นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘ ขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของผู้น ากิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น ากิจกรรม 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจ านวนเงิน ๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้มหาวิทยาลัย ของนิสิตจ านวน ๑๒ ราย ดังนี ้
๑. นายวีระพันธุ ์ บรรเลง จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒. นางสาวเสาวภัค วันสนุก จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓. นายธีรภัทร กันเต็ม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔. นายวิทวัธ อนุรักษ ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. นางสาวจามจุรี รัตนวงค ์ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๖. นายธวัช รวยสันเที๊ยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๗. นายปรยีะพงษ์  หล้ามา... 
 

 



-๑๓- 
 

๗. นายปรียะพงษ ์ หล้ามา จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๘. นายวิทวัส บัวหลวง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. นายวุฒิภัทร ยศปัญญา จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
๑๐. นางสาวคณิสา พุทธะสะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๑. นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. นายธนวัฒน ์ ชัยวงค ์ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 

๔.๙ ขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ปรับปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 
 
 

กองกลาง งานประชุมและพิธีการ ได้ด าเนินการปรับปฏิทิน
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ จาก วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็น วันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                     
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 

๖.๑.๓ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาผลงาน    
ตร าสั ญลั กษณ์ ศู นย์ ปฏิ บั ติ ก า ร
มหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลงานตราสัญลักษณ์ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา         
จิตอาสา (UPSR) แบบที่ ๑ (ผลงานช้ินที่ ๓) ทั้งนี้ ให้ด าเนินการปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ให้มีความเหมาะสม 
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งต่อไป 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการประสานแจ้งเจ้าของผลงาน
การออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา         
จิตอาสา (UPSR) แบบที่ ๑ (ผลงานช้ินที่ ๓) เพื่อปรับแก้ไขตามมติ          
ที่ประชุมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๔ ขอหารอื... 
 

 



-๑๔- 
 

๖.๑.๔ ขอหารือผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีและกรอบ
เวลาในการประเมินคุณภาพภายใน          
ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีและกรอบเวลาในการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑. แต่ละตัวบ่งช้ีของ CUPT QA มีรองอธิการบดีรับผิดชอบหลัก ๑ ท่าน เพื่อเก็บข้อมูลโดยประสานงาน 

ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และกอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลตอบตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์                  
ที่ก าหนดโดย 
๑.๑  ก าหนดระบบและกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันเพื่อให้มีการพัฒนาและบรรจุเป้าหมาย

ตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนด 
๑.๒  ส่งผลการด าเนินงานเพื่อรวบรวมเป็น SAR ระดับมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๑.๓  รับผิดชอบช้ีแจงผลการด าเนินงานพร้อมหลักฐานแก่กรรมการประเมินคุณภาพภายใน          

ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
๑.๔  ปรับแก้ไข SAR ตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการตามที่ ๑.๓ และจัดส่งตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

๒. ก าหนดกรอบเวลาการด าเนินงานร่วมกันเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
๒.๑ ประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตร (พฤษภาคม – ๑๐ กรกฎาคม)  
๒.๒  ส่งผลการประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตร (๑๐ – ๓๑ กรกฎาคม) 
๒.๓  ประเมิน CUPT QA ระดับคณะ (๑ – ๑๕ สิงหาคม) 
๒.๔  ส่งผลการประเมิน CUPT QA ระดับคณะ (๑๕ – ๓๑ สิงหาคม) 
๒.๕  ส่งผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี CUPT QA (๑๕ กันยายน) 
๒.๖  ประเมิน CUPT QA ระดับมหาวิทยาลัย (๕ – ๑๕ ตุลาคม) 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายละเอียดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
และกรอบการด าเนินงานเพื่อน าสู่การปฏิบัติต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
จัดท ารายละเอียดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี และกรอบการด าเนินงาน
เพื่อน าสู่การปฏิบัติ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๐ (๑/๒๕๕๙) เมื่อวันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๕ การมอบหมายความรับผิดชอบ      
ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบโดยตรงในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑. นิทรรศการโครงงานนิสิต (ระดับปริญญาตรี) 
๒. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) 
๓. พะเยาวิจัย (ผลงานคณาจารย์ และนักวิจัย) 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการ
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ การมอบหมาย... 
 

 



-๑๕- 
 

๖.๑.๖ การมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อมูล
รายละเอียดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการ
ตามมติ เรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 

๖.๑.๗ การมอบหมายความรับผิดชอบกิจกรรม
ในการบริหารตาม Deming Cycle 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบกิจกรรมในการบริหารตาม Deming Cycle ดังนี ้
๑. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

- ธันวาคม – มกราคม ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
- มีนาคม ติดตามผลการด าเนินงานระยะ ๖ เดือน 
- ตุลาคม ติดตามผลการด าเนินงานระยะ ๑๒ เดือน 

๒. การประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตร (พฤษภาคม – กรกฎาคม) 
๓. การประเมิน CUPT QA ระดับคณะ (สิงหาคม) 
๔. การประเมิน CUPT QA ระดับมหาวิทยาลัย (กันยายน) 
๕. การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ธันวาคม) 

 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการ
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๘ ประเด็นส าคัญของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่ อง  เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร         
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบประเด็นส าคัญของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบคณบดีคณะ/วิทยาลัย ศึกษาและท าความเข้าใจกับประเด็นส าคัญของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว หากมีประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ของคณะ/วิทยาลัย ให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 
 
 

กองบริการการศึกษา และคณะ/วิทยาลัย รับทราบมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๙ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๖- 
 

๖.๑.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการ
จัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการ
สอน ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่ อง อัตราค่ าตอบแทนการผลิต
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ 
ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ       

แนวปฏิบัติในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom         
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  อัตรา
ค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ในระบบ 
iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์  
ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน           
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๐ (ร่าง) แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ผลการเรียนรู้ของนิสิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตเิหน็ชอบ (ร่าง) แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของ
นิสิต และมอบกองบริการการศึกษา จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/วิทยาลัย รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๑ (ร่าง) มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมอบกองบริการการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารดังกล่าว 
ไปยังคณะ/วิทยาลัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๒ (ร่าง) แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี ้

๑.๑ แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑.๒ แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตร         
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปยังคณะ/วิทยาลัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๓ ขออนุญาต... 
 

 



-๑๗- 
 

๖.๑.๑๓ ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการใช้ตราสัญลักษณ์งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณีพิเศษ 
๒. มอบกองกิจการนิสิตน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต น าเรื่องขออนุญาต         
ใช้ตราสัญลักษณ์งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่  ๔๓          
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบการมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘)             
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อมูล
รายละเอียดการมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม เพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบการมอบหมายความรับผิดชอบ
พันธกิจมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ทั้งหมด ๗ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านการเรียนการสอน  รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ด้านการวิจัย   รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
๓. ด้านการบริการวิชาการ  รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
๔. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
๕. ด้านบริหาร   รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๖. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
๗. ด้านการให้บริการสาธารณสุข รับผิดชอบโดย รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขการมอบหมาย
ความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง ขอหารือก าหนดการในการจัดโครงการ Deming cycle update  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เห็นชอบกิจกรรมตามโครงการ Deming cycle update  และมอบกองบริหาร  
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบ ซึ่งเป็นการด าเนินงานด้านแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา          
รวมถึงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือก าหนดการในการจัดโครงการ Deming cycle 
update เพ่ือให้การน าระบบดังกล่าว สามารถลงสู่การปฏิบัติจนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินงานให้เกิดความ
เข้าใจทุกภาคส่วน และท าให้ Deming cycle กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การขอหารือก าหนดการในการจัดโครงการ Deming cycle update ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ ในการจัดโครงการ Deming cycle update ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยจัดอบรม จ านวน ๓ รุ่น  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการรับมอบอ านาจ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

จ านวน ๖ ฉบับ  
สรุปเรื่อง 
  ด้วย ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ   
เพ่ือให้บริการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่    
จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการรับมอบอ านาจ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ         
กรณี ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ดังนี้ 

๑. หนังสือมอบอ านาจที่มีตรามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. หนังสือยินยอม จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จ านวน ๖ ฉบับ  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า 

๑. หนังสือมอบอ านาจและหนังสือยินยอม มีองค์ประกอบครบถ้วนในส่วนสาระส าคัญแล้ว 
๒. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีองค์ประกอบครบถ้วน ซ่ึงการท าข้อตกลงใดๆ ที่มีผลผูกพัน

มหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา    
ก่อนเสนอผู้มีอ านาจท าการลงนาม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) 
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ จ านวน ๕ ฉบับ ดังนี้ 
๑.๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) เพ่ือสนับสนุน       

และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากงา” 
๑.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) เพ่ือสนับสนุน        

และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโครงการ “การยืดอายุการเก็บรักษาและการวิเคราะห์
ไอโอดีนในไข่เค็มแม่ระเบียบ” 

 
 

๑.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ... 
 
 



-๒๐- 
 

๑.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) เพ่ือสนับสนุน         
และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโครงการ “การท าผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวจากมะขามหมู
หรือมะขามที่มีข้ีมอด” 

๑.๔ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) เพ่ือสนับสนุน        
และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร” 

๑.๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) เพ่ือสนับสนุน         
และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโครงการ “การเตรียมความพร้อมเพ่ือการขอขึ้นทะเบียน อย. 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มบรรจุขวดใบชาอารมณ์ดี” 

๑.๖ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) เพ่ือสนับสนุน         
และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโครงการ “การเตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์แหนมหมูป่าตึงใต้สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)” 

๒. เห็นชอบการรับมอบอ านาจของ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประกอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขันของผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา หมู่เรียนที่ ๒๗ 

และหมู่เรียนที่ ๔๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือคณะศิลปศาสตร์ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๔(๔)/๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติ   
แก้ไขผลการศึกษา รายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา หมู่เรียนที่ ๒๗ และ ๔๔ และหนังสือคณะศิลปศาสตร์ที่          
ศธ ๐๕๙๐.๒๔(๔)/๑๖๓๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอยืนยันการแก้ไขผลการศึกษา รายวิชา ๐๐๑๑๑๒    
ภาษาอังกฤษพัฒนา หมูเ่รียนที่ ๔๔ ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ขออนุมัติให้ด าเนินการตามกระบวนการแก้ไขผลการศึกษา    
ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา จ านวน ๒ หมู่เรียน โดยอาจารย์ผู้สอน คือ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ผู้สอน  
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

หมู่เรียนที่ ๒๗ ของนิสิตจ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวธวัลรัตน์   ฟองธิวงค์  รหัสนิสิต ๕๗๑๑๒๐๕๑  จากเดิม F   แก้ไขเป็น B+ 

  หมู่เรียนที่ ๔๔ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑. นายชาคริยา   สุริยา  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๔๙๐  จากเดิม C+   แก้ไขเป็น D+ 
 กรณี มหาวิทยาลัยอนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ให้นิสิตในราย นายชาคริยา  สุริยา จากผลการเรียน C+ 

เป็นผลการเรียน D+ ซึ่งจะท าให้นิสิตมีสถานะพ้นสภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากผลการเรียน อนึ่งนิสิต       
ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 

๒. นายภูมินทร์ นววิโรจน์  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๕๖๘  จากเดิม F   แก้ไขเป็น D+ 
โดยที่คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี แก้ไขผลการศึกษาและส่งรายงานดังกล่าว 
 
 
 
 
 

กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๒๑- 
 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ ดังนี้  
๑. พิจารณาการขอแก้ไขผลการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๒. พิจารณาผลกระทบนิสิตในราย นายชาคริยา  สุริยา กรณีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้แก้ไขผลการเรียน 

นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต และนิสิตรายดังกล่าว ได้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
รวมถึงการสอบกลางภาคเรียบร้อยแล้ว 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ ของอาจารย์ผู้สอน 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา          
หมู่เรียนที ่๒๗ และหมู่เรียนที ่๔๔ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายภูมินทร์ นววิโรจน์  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๕๖๘  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๒ นางสาวธวัลรัตน์ ฟองธิวงค์ รหัสนิสิต ๕๗๑๑๒๐๕๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น B+ 
๑.๓ นายชาคริยา   สุริยา  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๔๙๐ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตัดเงินเดือน ๕% ของ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ 
เป็นเวลาหนึ่งเดือน เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หาแนวทางให้ความช่วยเหลือ นายชาคริยา  สุริยา 
รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๔๙๐ กรณี มหาวิทยาลัยอนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ซึ่งจะท าให้นิสิตมีสถานะ
พ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากผลการเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 
 

 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ ก าหนดการโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
“การศึกษาและอาชีพเพ่ือเข้าสู่ AEC” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๑.๒ ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบ LMS เพ่ือการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ICT๑๑๐๓/๑ อาคารคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๑.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) ในวันพุธที ่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานจ านวนนิสิตที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงไม่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม

ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งต้องมีคะแนนสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตลอดปีการศึกษา 
และต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ๓๖ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ UP GREEN ๒๐๑๕ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

การพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยลัย สู่การเป็น Green University ดังนี้ 
๑) ร่วมประหยัดพลังงาน เพ่ือสังคมมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการ SAVE ENERGY WE ALL 

CAN DO  
๒) โครงการ UP Car free Day ๒๐๑๕ 
๓) กิจกรรม ๓๐+ UP Save energy “ปิดไฟ ๓๐ นาที ช่วยประหยัดพลังงาน” 
๔) การบริหารจัดการน้ าเสีย 
๕) การขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖) การศึกษาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 

๖.๓.๓.๒ โครงการจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม Green Heart 
๖.๓.๓.๓ โครงการ UP Mug : แก้วส่วนตัวลด ๕ บาท 
 

๖.๓.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน    
ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๓.๕ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้

๖.๓.๕.๑ รายงานสรุปสาระส าคัญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CUPT QA โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานตามระบบ CUPT QA ของสถาบันอุดมศึกษาน าร่อง 
ในการน าระบบ CUPT QA มาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมคีรีธารารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม ่รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
 
 

๖.๓.๖ หัวหนา้งานสิ่งแวดล้อม... 
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๖.๓.๖ หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๖.๑ รายงานสถานการณ์น้ าประปา มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑) อ่างนาปอย ความจุ ๓๕๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ไม่สามารถจ่ายน้ าได้ 
๒) อ่างเก็บน้ า ๑ ความจุ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คงเหลือ ๘๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
๓) อ่างเก็บน้ า ๒ ความจุ ๓๐๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

๖.๓.๖.๒ มาตรการประหยัดน้ า จะเปิดการจ่ายน้ า ๒ ช่วงเวลา (เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น.) 
ในส่วนของกลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑) หอพักนิสิต UP-DORM 
๒) หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๓) บ้านพักรับรองผู้บริหาร และหอพักอาจารย์ 
๔) ที่พักคนงานชั่วคราว 

๖.๓.๖.๓ กรณีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะท าการเปิดจ่ายน้ าช่วงเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
๑) กลุ่มอาคารเรียน คณะ หน่วยงาน อาคารส านักงาน 
๒) ในส่วนของห้องเรียนต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอน จะเปิดให้ใช้เป็นเฉพาะราย 

 
๖.๓.๗ หัวหน้างานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา รายงานแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และแผนแก้ไขปัญหา            

ในระยะเร่งด่วนสถานการณ์เรื่องน้ าของมหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบัน 
๖.๓.๗.๑ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๖ บ่อ สามารถจ่ายน้ าให้แก่ 

๑) อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒) กลุ่มอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ – คณะสหเวชศาสตร์ 
๓) กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔) กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
๕) กลุ่มอาคารเรียนรวม CE 
๖) กลุ่มอาคารเรือนรับรอง-เอ้ืองค า 

ทั้งนี้ กองอาคารสถานที่ได้ด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้วเสร็จ จ านวน ๒ บ่อ พร้อมทั้งจะด าเนินการ
ส่งข้อมูลผลการตรวจคุณภาพน้ าบาดาล ให้กับงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป  

๖.๓.๗.๒ การเตรียมการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน 
๑) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพะเยา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาด าเนินการต่อท่อประปา

ภูเขาจากน้ าตกห้วยนาปอยมาใช้งานในช่วงเดือน เมษายน เป็นต้นไป โดยจะสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนหมู่ที ่๑ หมู่ที ่๑๐ หมู่ที ่๑๔ ต าบลแม่กา และมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒) พัฒนาแหล่งน้ าภายในพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ิมความจุให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ให้ได้มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

๓) พัฒนาพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และบริเวณโดยรอบ จัดท าเป็นแหล่งเก็บน้ าและ         
มีระบบส่งน้ ามายังโรงผลิตน้ าประปา เบื้องต้นประสานขอความอนุเคราะห์กรมทรัพยากรน้ า
มาช่วยด าเนินการส ารวจและออกแบบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
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ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 

 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


