
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) 

วันพุธที ่๒๓ เดือนมีนาคม 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. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๖. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์)  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) แทน 
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นายปัญญา  ยงยิ่ง) แทน  
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวอรญา  อนุกูล) แทน 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)    
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
 ๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ) แทน 

๑๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(นางสาวปัทมาวดี  พาราศิลป์) แทน 

๑๘. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน  

๑๙. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 

๒๐. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๒. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๓. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๕. คณบดีคณะศลิปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๖. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๗. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 ๘. นายพลรบ  สวัสดี... 
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๘. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร หัวหน้าการเงินรับ 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นางสาวกลางวารี  ไชยวุฒิ 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. ยกเลิกก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จาก วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙           
และวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เป็น วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. เชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการอธิการบดีพบผู้น าชุมชน (ลงพ้ืนที่ชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา) ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๘ หมู่บ้าน 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับแผนเส้นทางการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยาใหม ่
คาดว่าจะเริ่มด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

๔. มอบคณบดีคณะ/วิทยาลัย ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยให้เน้นการมีส่วนร่วม 
ของอาจารย์ผู้สอน และเข้าถึงปัญหาของนิสิตแบบเฉพาะราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการช่วยนิสิต
ในการทบทวนบทเรียนให้ตรงประเด็น ทั้งนี้ ให้รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว           
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อไป  

๕. มอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบประวัติของบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษอย่างละเอียด 
๖. แนะน าการจัดการเรียนการสอน STEM Education น าเสนอโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี โดยเป็นการเน้นให้ความส าคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน จึงเป็นรูปแบบการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
นอกจากนี้ STEM Education ยังเป็นการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนงทั้งด้านความรู้ 
ทักษะการคิด และทักษะอ่ืนๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้า สร้าง และพัฒนาคิดค้นสิ่งต่าง ๆ     

๗. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับงบประมาณโครงการน าร่องเมืองต้นแบบสายส่งอัจฉริยะ โดยพัฒนาไฟฟ้าชุมชน
จากพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจ านวนเงิน ๑๕๐ ล้านบาท พร้อมทั้งมอบคณบดีวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เร่งด าเนินการจัดท า (ร่าง) โครงการน าร่องเมืองต้นแบบสายส่งอัจฉริยะ โดยพัฒนาไฟฟ้าชุมชน
จากพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒ ิ

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ       
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตร                      
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ            
การประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. หลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
๑.๑  สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘   

มาก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ คือก่อนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สถาบันนั้นสามารถด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ต่อไปได้ ทั้งนี้ มีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องน าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ/   
อนุมัติหลักสูตร ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่เกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ คือ ภายในวันที่ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๑.๒ หากสถาบันอุดมศึกษาใดด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตาม ข้อ ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสถาบันนั้น  ๆตามเกณฑ์   
มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได ้

๒. การก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่      
และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๕ โครงการ รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๑๙๔,๐๐๐ บาท         
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย แผนงานวิจัยทุนอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง การประกอบวิชาชีพงานด้านสถาปัตยกรรมควบคุมในนามนิติบุคคลมหาวิทยาลัยของรัฐ 
สรุปเรื่อง 
  สภาสถาปนิก ขอแจ้งการประกอบวิชาชีพงานด้านสถาปัตยกรรมควบคุมในนามนิติบุคคลมหาวิทยาลัยของรัฐ   
โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา หากประสงค์จะปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมควบคุม นอกเหนือหลักเกณฑ์    
และขอบเขตการบริการด้านวิชาการและวิจัยในนามนิติบุคคล โปรดพิจารณาด าเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ    
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคลต่อสภาสถาปนิก ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเกิดประโยชน์    
สูงสุดแก่ส่วนรวมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” 

และพิธีมอบรางวัล “๗ Innovation Award ๒๐๑๖” 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมงาน “Thailand Synergy เพ่ือ SMEs ไทย” และพิธี   
มอบรางวัล “๗ Innovation Award ๒๐๑๖” เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง 

ขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา         
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผล     
การด าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอแจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ประสานงาน   
ปฏิญญาหาดใหญ่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามภารกิจ ๔ ด้าน ของมหาวิทยาลัยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙        
จ านวน ๑๕๓ บัญชี โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน ๙๘๐,๐๓๑,๙๓๘.๘๗ บาท และจ านวนเงิน
คงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๙๕๓,๐๕๖,๕๓๐.๖๗ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ 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 ๙๙... 
 

 



-๙- 
 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
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 ในการลงโทษ
ภาคทัณฑ ์นางสาวธรณ์ธนนันท ์ ไชยวงค์ษา 

๖.๑.๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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 
 
 

 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๖ การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ         

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๑... 
 

 



-๑๐- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๑ (๒/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๑ ขอความเห็นชอบการมอบหมายความ

รับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข 
การมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ของรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย 
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงการมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย           
ตามเกณฑ์ใหม่ เรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๑ ขอหารือก าหนดการในการจัดโครงการ 
Deming cycle update 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ ในการจัดโครงการ Deming cycle update 
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดอบรม จ านวน ๓ รุ่น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการจัดโครงการ Deming cycle update 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการรับมอบ
อ านาจ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ จ านวน ๖ ฉบับ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(STIM) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ จ านวน ๕ ฉบับ ดังนี ้
๑.๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) เพื่อสนับสนุน       

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

และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโครงการ “การยืดอายุการเก็บรักษาและ          
การวิเคราะหไ์อโอดีนในไข่เค็มแม่ระเบียบ” 

๑.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) เพื่อสนับสนุน         
และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโครงการ “การท าผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิว
จากมะขามหมูหรือมะขามที่มีขี้มอด” 

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

๑.๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) เพื่อสนับสนุน         
และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโครงการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการขอขึ้นทะเบียน 
อย. ส าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มบรรจุขวดใบชาอารมณ์ดี” 

๑.๖ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) เพื่อสนับสนุน         
และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโครงการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์แหนมหมูป่าตึงใต้สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)” 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการ 
ขอยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIM) เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ จ านวน ๖ ฉบับ  
เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ         
การด าเนินโครงการดังกล่าว จาก การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เป็น การจัดท าโครงการคูปอง STI เพื่อ OTOP จึงขอยกเลิก        
การจัดท า MOU และการด าเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือ
เดิมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว 

๒. เห็นชอบการรับมอบอ านาจ... 
 

 



-๑๑- 
 

๒. เห็นชอบการรับมอบอ านาจของ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประกอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 
๖.๒.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 

๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา หมู่เรียนที่ 
๒๗ และหมู่เรียนที่ ๔๔ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา          

หมู่เรียนที่ ๒๗ และหมู่เรียนที่ ๔๔ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายภูมินทร์ นววิโรจน์  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๕๖๘  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๒ นางสาวธวัลรัตน ์ ฟองธิวงค์ รหัสนิสิต ๕๗๑๑๒๐๕๑ จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๓ นายชาคริยา   สุริยา  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๔๙๐ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์  ประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่  ตัดเงินเดือน ๕%             
ของนายกรธัช  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 าให้นิสิต                
มีสถานะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากผลการเรียน 

 

๑. อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการ
ประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตัดเงินเดือน ๕% 
ของนายกรธัช  ปัญญาจันทร์ 

๒. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการ
ประสานกองบริการการศึกษา และนิสิต เพื่อยกเว้น
ค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่พ้นสภาพแล้ว และได้เข้าร่วม
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๒(๓)/๒๕๕๙ เมื่อวันที่          
๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการและให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า ร่างก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และตามมติที่ประชุมหารือคณะ
กรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา         
ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยจากเงินรายได้ ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๗/๐๖๓๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ           
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้
ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๑๓๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง            
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. ... ทั้งนี้         
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและปรับแก้ไข พร้อมทั้งยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบ           
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นั้น   

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา    
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะท าความร่วมมือกับ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เพ่ือให้นิสิตและผู้ที่สนใจสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีนสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK                        
ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

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 าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓... 

 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ 
ชีวเคมีทั่วไป 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.อรดา  ชุมภูค า     

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป          
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ของนางสาวศุภากร  สุวรรณ์ รหัสนิสิต ๕๗๐๙๐๙๑๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ผู้สอน               
ประจ าสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป แก้ไขผลการศึกษา         
ของนางสาวศุภากร  สุวรรณ์ รหัสนิสิต ๕๗๐๙๐๙๑๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.อรดา  ชุมภูค า เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ          
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท ากรอบเวลาการด าเนินงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. รองอธิการบดีรับผิดชอบตัวบ่งชี้ส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ CUPT QA และสรุปเป็นส่วนหนึ่ง  
ของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๒. กองบริหารงานวิจัย... 
 
 



-๑๕- 
 

๒. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง   
(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๓. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)                
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๔. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
มหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  

๕. การประเมินคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๖. ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   

และจัดส่งภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๗. คณะและมหาวิทยาลัยส่งผลการประเมินใน CHE QA Online ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. รองอธิการบดีรับผิดชอบตัวบ่งชี้ส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ CUPT QA และสรุปเป็นส่วนหนึ่ง  
ของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๒. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๓. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)                
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๔. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 
ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  

๕. การประเมินคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๖. ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   

และจัดส่งภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๗. คณะและมหาวิทยาลัยส่งผลการประเมินใน CHE QA Online ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ประกอบการร้านค้า/โรงอาหาร กรณี ร้านครัวอ่ิมจัง 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมก ากับดูแล การใช้พ้ืนที่ประกอบการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘        
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นควรยกเลิกสัญญาแล้วเริ่มกระบวนการสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ 
ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัย ๒๕๕๘ ก าหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่และค่าประกันร้านค้า
เป็นรายปี ซึ่งร้านครัวอ่ิมจัง มีพ้ืนที่ประกอบการทั้งหมด ๘๓ ตารางเมตร มีอัตราค่าใช้พ้ืนที่ตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท         
คิดเป็นเงินจ านวน ๔๑,๕๐๐ บาท และค่าประกันร้านค้าอีกจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ร้านครัวอ่ิมจังยังไม่ได้ด าเนินการ
ท าสัญญาใช้พ้ืนที่ จึงยังไม่มีการช าระเงินแต่อย่างใด และปัจจุบันยังมีการด าเนินการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอยู่         
โดยบุคคลอ่ืน นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ประกอบร้านค้า/โรงอาหาร กรณี ร้านครัวอ่ิมจัง ดังนี้  
๑. กรณีร้านค้าคู่สัญญาขอยกเลิกประกอบการ แล้วด าเนินกิจการต่อโดยบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้มีการท าสัญญา  

ใช้พ้ืนที่กับมหาวิทยาลัย  
๒. ค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่และค่าสาธารณูปโภคในระหว่างที่ยังไม่ได้ท าสัญญา (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ประกอบการร้านค้า/โรงอาหาร 
กรณี ร้านครัวอ่ิมจัง โดยมอบกองกิจการนิสิตประสานด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้ยกเลิกสัญญากับร้านค้าคู่สัญญาเดิม  
๒. ให้ด าเนินการจัดท าสัญญาการใช้พ้ืนที่ส าหรับประกอบการภายในมหาวิทยาลัยพะเยา กับผู้ประกอบการรายใหม่ 
๓. ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ช าระค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่และค่าธารณูปโภค ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – 

เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และ School of Computer Science and 
Information Technology Devi Ahilya Vishwavidyalaya, India.  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และ School of Computer Science and Information 
Technology Devi Ahilya Vishwavidyalaya, India. ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น  

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และ School of Computer Science and 
Information Technology Devi Ahilya Vishwavidyalaya, India. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๗- 
 

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

มหาวิทยาลัยพะเยา และ School of Computer Science and Information Technology Devi Ahilya 
Vishwavidyalaya, India. 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ เรื่อง การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ระหว่างคุรุสภา 

กับ มหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีวิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คู่ขนาน ๒ ปริญญา 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, 
ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ                
ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคุรุสภา เรื่อง การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT 
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแบบแผนแห่งความร่วมมือในการให้บริการการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต          
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตครู ที่ได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาจากคุรุสภา 
โดยจะร่วมมือในการใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ที่คุรุสภาได้ท าการพัฒนาขึ้นให้สถาบันผลิตครูให้ความร่วมมือในการบันทึก
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ เรื่อง การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT    
ระหว่างครุสุภา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ระหว่าง คุรุสภา            
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ       
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๓ คุณวุฒิ ดังนี้ 
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 ๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน... 

 
 



-๑๘- 
 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๒.๑ รายงานความก้าวหน้าแผนการก่อสร้างของอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาหลังใหม่  

และอาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ๙๙ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จประมาณ
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จะด าเนินการขนย้ายอุปกรณ์ไปยังอาคารดังกล่าว ให้แล้วเสร็จก่อน
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 

๖.๓.๒.๒ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการขยายเส้นทางไฟฟ้า ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ถึงบ้านพักบุคลากร คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จประมาณปี ๒๕๖๐ 

๖.๓.๒.๓ การย้ายห้องประชุม ๓ จากบริเวณข้างห้องกองการเจ้าหน้าที่ ไปยังบริเวณข้างห้องรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เนื่องจากห้องประชุม ๓ เดิม จะใช้เป็นห้องปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
ทั้งนี้ มอบกองกลาง ด าเนินการก ากับดูแลห้องประชุม ๓ ใหม่ พร้อมทั้งเพ่ิมข้อมูลในระบบจองห้องประชุม
ออนไลน์ต่อไป 

 
๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานความก้าวหน้าการปลูกต้นไม้บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๖.๓.๓.๑ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ถึงกลุ่มอาคารเรือนรับรอง 
- ปลูกต้นเฟ่ืองฟ้าบริเวณเกาะกลาง และปลูกต้นกัลปพฤกษ์ (สีแดง) สองข้างทางเส้นทางสัญจร 

๖.๓.๓.๒ บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงบริเวณทางเข้า – ออกด้านหลังมหาวิทยาลัยพะเยา 
- ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ (สีชมพู) สองข้างทางเส้นทางสัญจร 

๖.๓.๓.๓ บริเวณประตูทางเข้า – ออกด้านหลังมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงบริเวณวงเวียนคณะวิทยาศาสตร์ 
- ปลูกต้นศรีตรัง (สีม่วง) สองข้างทางเส้นทางสัญจร 

๖.๓.๓.๔ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ า ๑ ถึงบริเวณประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. พระพุทธรูปประจ า
มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร (สีเหลือง) สองข้างทางเส้นทางสัญจร 

 
๖.๓.๔ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๔.๑ รายงานการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จ านวน ๓ โครงการ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่าย
จากแผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๔.๒ รายงานสรุปประเด็นการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะให้ชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ออกไป ๒ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๔.๓ ก าหนดการโครงการส่งเสริมการด าเนินการตาม CUPT QA ๒๕๕๘ ที่ส าคัญ ๒ โครงการ ดังนี้ 
๑) ส าหรับผู้รับการประเมิน (และผู้ประเมิน) จะจัดให้มีการเชิญ AUN QA Expert เพ่ือท าความเข้าใจ    

AUN QA Version ๓.๐ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน SAR ตาม CUPT QA ๒๕๕๘ 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ จะจัดในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ – วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙       
ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
- ผู้บริหารระดับคณะ จ านวน ๒ ท่าน (เตรียมร่าง SAR ระดับคณะไป ลปรร.) 
- ตัวแทนหลักสูตร หลักสูตรละ ๑ ท่าน (เตรียมร่าง SAR หลักสูตรของตนเองไป ลปรร.) 
- ผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียน ทปอ. (ศึกษาคู่มือ AUN QA Version ๓.๐ และ CUPT QA ๒๕๕๘ 

ไป ลปรร.) 
๒) ส าหรับผู้ประเมิน... 

 
 



-๑๙- 
 

๒) ส าหรับผู้ประเมิน ระดับคณะและระดับสถาบัน (และผู้สนใจทั่วไป) จะมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง  
CUPT QA ๒๕๕๘ และการเป็นผู้ประเมิน โดยทีมวิทยากรจาก ทปอ. ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว     
มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ประเมิน CUPT QA (ขึ้นทะเบียน ทปอ.) จะจัดในระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
- ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินของ ทปอ. ปีที่ผ่านมา (ต้องเข้าร่วมทั้ง ๒ วัน) 
- ผู้ที่สนใจที่จะเป็นผู้ประเมินใหม่ (ต้องเข้าร่วมทั้ง ๒ วัน) (และต้องไปเข้า Tier ๒ ต่อ) 
- ผู้ที่สนใจทั่วไปที่ไม่ประสงค์เป็นผู้ประเมิน (ไม่จ ากัดจ านวน) (เข้าร่วมเฉพาะวันแรก) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๔.๔ คู่มือ AUN QA Version ๓.๐ และคู่มือการประกัน  คุณภาพการศึกษา CUPT QA ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
โดย ASEAN University Network Quality Assurance ได้ปรับปรุง Guide to AUN QA Assessment 
at Programme Level version ๓.๐ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ปรับปรุง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เพ่ือรองรับ       
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๕ ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๕.๑ ข้อมูลแหล่งน้ าส าหรับการผลิตน้ าประปาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑) อ่างนาปอย ความจุ ๓๕๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
๒) อ่างเก็บน้ า ๑   ความจุ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
๓) อ่างเก็บน้ า ๒ ความจุ ๓๐๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

ความจุรวม  ๑,๐๕๙,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
๖.๓.๕.๒ ข้อมูลสถิติการใช้น้ าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓- ๒๕๕๗  

๑) ปี ๒๕๕๓  ใช้น้ ารวม ๗๓๙,๒๗๑ ลูกบาศก์เมตร  เฉลี่ยใช้วันละ ๒,๐๒๕ ลูกบาศก์เมตร 
๒) ปี ๒๕๕๔  ใช้น้ ารวม ๙๑๕,๗๐๔ ลูกบาศก์เมตร  เฉลี่ยใช้วันละ ๒,๕๐๘ ลูกบาศก์เมตร 
๓) ปี ๒๕๕๕  ใช้น้ ารวม ๘๓๐,๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยใช้วันละ ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
๔) ปี ๒๕๕๖ ใช้น้ ารวม ๘๖๖,๙๖๔ ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยใช้วันละ ๒,๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร  
๕) ปี ๒๕๕๗ ใช้น้ ารวม ๘๐๓,๗๓๐ ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยใช้วันละ ๒,๒๐๒ ลูกบาศก์เมตร 

๖.๓.๕.๓ สถานการณ์ปริมาณน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา  มหาวิทยาลัยพะเยาข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้  
๑) อ่างเก็บน้ า ๑ ปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ปัจจุบันใช้น้ าประปาโดยเฉลี่ยวันละ ๕๐๒ ลูกบาศก์เมตร) 
๒) อ่างเก็บน้ า ๒ ปริมาตร ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่สามารถสูบจ่ายได้)  
๓) อ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย ปริมาตร ๗,๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่สามารถสูบจ่ายได้) 
๔) รวมปริมาตรน้ าที่ใช้ได้ ใน มพ. ปริมาตร ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คาดว่าใช้ได้ อีก ๑๐ วัน        

(ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๕.๔ มหาวิทยาลยั... 
 
 



-๒๐- 
 

๖.๓.๕.๔ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ (ระยะเร่งด่วน) ดังนี้ 
๑) การก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาจากโรงสูบน้ าประปาการประปาส่วนภูมิภาค ด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

เข้ามาในมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับการอุปโภค บริโภค ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และรองรับ
ระบบสาธารณูปโภคเพ่ือจ่ายเข้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒) การผลิตน้ าประปาใช้เองภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ๒ แห่ง ให้มีปริมาณความจุส าหรับเก็บน้ าดิบเพ่ิมมากขึ้น พร้อมก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ าดิบและติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ าจากอ่างเก็บน้ า ทั้ง ๒ แห่ง ไปยังโรงผลิตน้ าประปา
ของมหาวิทยาลัย ให้มีการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า 

- ก่อสร้างท านบดินกักเก็บน้ าพ้ืนที่ล าห้วยทับช้าง (อ่างเก็บน้ า แห่งที่ ๓) เพ่ือรวบรวมน้ าดิบ
ให้เพียงพอส าหรับการผลิตน้ าประปา และรดน้ าต้นไม้ภายในพ้ืนที่ 

๓) ติดตั้งถังส ารองน้ าประจ ากลุ่มอาคารต่างๆ หอพักนิสิต ที่พักบุคลากร พร้อมระบบสูบน้ า        
เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตน้ าประปาขัดข้องหรือผลิตไม่ทันต่อความต้องการ 

๔) เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบปั๊มน้ า ประจ ากลุ่มอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
๖.๓.๕.๕ การจัดการการใช้น้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ 
๖.๓.๕.๖ รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน จากข้อมูลช่วงฤดูแล้ง

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยามีไฟป่าเกิดขึ้นจ านวน ๓๒ ครั้ง 
โดยแบ่งเป็น เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน ๘ ครั้ง เดือนมีนาคม จ านวน ๑๙ ครั้ง และเดือนเมษายน 
จ านวน ๕ ครั้ง 

๖.๓.๕.๗ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลต าบลแม่กา เชิญร่วมกิจกรรม ACTIVE CAMPUS “ปั่นจักรยานการกุศล
เพ่ือจัดหาทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดพะเยา และกิจกรรมคลินิกจักรยานเพ่ือชุมชน” 
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ระยะทางชมธรรมชาติ ๓๕ กิโลเมตร เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. 
เริ่มปล่อยตัวเวลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มต้น – สิ้นสุดเส้นทาง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งร่วมลุ้นรางวัล
ของที่ระลึกมากมายหลังจากเสร็จกิจกรรม ตรวจเช็คสุขภาพนักปั่น โดยคณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 
ตรวจเช็คสภาพบ ารุงรักษาจักรยาน โดยทีมเซอร์วิส ชมรมจักรยาน ม.พะเยา 

 
๖.๓.๖ นางสาวกลางวารี  ไชยวุฒิ รายงานจ านวนนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการหมดสิทธิ์กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

๖.๓.๖.๑ หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑) ผลการเรียน 

- ผู้ขอกู้ยืมมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
๒) การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 

- ผู้กู้ต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ  
๓๖ ชั่วโมงในปีการศึกษา ก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม ซึ่งโครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วมจะต้อง 
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียน และต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ 

๖.๓.๖.๒ นิสิตที่รับเข้าปีการศึกษา ๕๖ และน้อยกว่า (๒ ภาคการศึกษา) ๒.๐๐ - ๒.๓๐ (กลุ่มเสี่ยง) 
จ านวน ๗๓๖ ราย 

๖.๓.๖.๓ นิสิตที่รับเข้าปีการศึกษา ๕๖ และน้อยกว่า (๒ ภาคการศึกษา) น้อยกว่า ๒.๐๐ จ านวน ๒๒๒ ราย ไม่ผ่านเกณฑ ์
๖.๓.๖.๔ นิสิตที่รับเข้าปีการศึกษา ๕๗ เป็นต้นไป (๑ ภาคการศึกษา) น้อยกว่า ๒.๐๐ จ านวน ๑,๑๙๐ ราย ผ่านเกณฑ ์
๖.๓.๖.๕ นิสิตที่รับเข้าปีการศึกษา ๕๗ เป็นต้นไป (๑ ภาคการศึกษา) ๒.๐๐ - ๒.๓๐ (กลุ่มเสี่ยง) จ านวน ๘๐๐ ราย 

 
 ๖.๓.๖.๖ แนวทางการด าเนินงาน... 

 
 



-๒๑- 
 

๖.๓.๖.๖ แนวทางการด าเนินงาน 
๑) แจ้งจ านวนนิสิตกลุ่มเสี่ยงที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า ๒.๓ ให้คณะทราบ 
๒) แจ้งจ านวนนิสิตกลุ่มเสี่ยงที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า ๒.๓ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังนิสิต

และแจ้งเตือนให้นิสิตทราบ อีกทั้งเป็นการดูแลและกระตุ้นนิสิตให้ขยันอ่านหนังสือและตั้งใจเรียน
ให้ตนเองได้เกรดเฉลี่ยดีขึ้น 

๓) นิสิตที่รับเข้าปีการศึกษา ๕๗เป็นต้นไป ได้แนะน าให้นิสิตติดตามผลคะแนนการสอบกลางภาค 
ของภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนเพ่ือรักษาเกรดเฉลี่ย
ไม่ให้ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๔) นิสิตที่รับเข้าปีการศึกษา ๕๖ และน้อยกว่า ที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า ๒.๐๐ ควรจะลงเรียนภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายใต้ค าแนะน าและการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีเกรดเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

 

๖.๓.๗ หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๗.๑ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบทะเบียนออนไลน์ (REG)  

เพ่ือปรับปรุงข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาเดิมในระบบดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน โดยให้จัดส่งรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาไปยังกองบริการการศึกษา ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย ที่ไม่ได้ด าเนินการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
หรือนิสิตที่ไม่มีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ในระบบกองบริการการศึกษาจะด าเนินการปรับฐานข้อมูล       
ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติการด าเนินการ
ของนิสิตผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ต่อไป 

๖.๓.๗.๒ แนะน าการใช้งานระบบรายงานข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษาของนิสิตภายในคณะ/วิทยาลัย   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
     ผู้ชว่ยเลขานุการ  หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


