
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐๘ (๙/๒๕๕๙) 

วันพุธที ่๒๒ เดือนมิถุนายน 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย) แทน 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์)  
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) แทน 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.น  าเงิน จันทรมณี) แทน  
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วีระพงษ ์ กิติวงค)์ แทน 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)    

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ) แทน 
๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ)์ 
๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวพันธิตรา  กมล อาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
 ๘. นางสาวสุคนธ ์ ยากี... 
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๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่  
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล  ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
๑๑. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางผกามาศ  มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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 ดังนี  

๑. ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๕ ท่าน คือ 
๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ตั งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ ตั งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
ตั งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี  แสนรักษ์   
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตั งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนะ  ศรีปัตตา 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  
ตั งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการงดทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
ซึ่งมีความประสงค์ศึกษาต่อ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี ๒๕๖๐ น้อยลง 
จึงท าให้ไม่มีงบประมาณสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา  

๓. คณะ/วิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะจัดโครงการ อบรม สัมมนา หรือประชุมนอกสถานที่ สามารถประสาน
ขอใช้บริการทีว่ิทยาเขตเชียงราย เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ต าบลริมกก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ 

๔. มอบรองอธกิารบดีฝ่ายกิจการพิเศษ... 
 
 



-๔- 
 

๔. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ศึกษาดูงาน การจัดสร้างโรงก าจัดขยะต้นแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดสร้างโรงก าจัดขยะของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ซ่ึงคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั งสิ นประมาณ ๑๕ ล้านบาท 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดปฏิทินการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๖. ก าหนดการแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
๗. ในอนาคต โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จะเน้นการให้บริการ

ทางด้านการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไปที่เข้ารับบริการ
นอกช่วงเวลาราชการ 

๘. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนตั งแต่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาถึงบ้านพักอาจารย์ 
และบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการปรับปรุงพื นที่  
และถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมระบบสาธารณูปโภค คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จประมาณ
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

๙. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการประสานขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวง ในพื นที่มหาวิทยาลัยพะเยา
และเขตจังหวัดพะเยา จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 

๑๐. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 
Phra Ubaleekunupamajarn (Puang Thammaphanyo) 99-year-old Building คาดว่าจะเริ่มด าเนินการ
ใช้เป็นสถานทีใ่นการจัดการเรียนการสอน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 

๑๑. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการปรับปรุงพื นที่และถนนบริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการปรับปรุงพื นที่และถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมระบบสาธารณูปโภค
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙  

๑๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดพื นที่เส้นทางจักรยานภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการปรับปรุงพื นที่และถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมระบบสาธารณูปโภค 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๐๗ (๘/๒๕๕๙) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๑๐๗ (๘/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๑๐๗ (๘/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 ระเบียบวาระที่ ๒... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ (เพิ่มเติม) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ        
เรื่อง การจัดตั งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ (เพ่ิมเติม) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจระหว่างเครือข่าย ให้นักวิชาการสามารถพัฒนา
งานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการไทยในประเทศและต่างประเทศ    
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา      
ระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือเพ่ือพัฒนางานวิจัยวิชาการด้านบริหารธุรกิจสู่ระดับสากล ทั งนี  ข้อก าหนดในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าว ได้ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการไว้ ๒ ปี นับตั งแต่วันที่ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ              
คณะวิทยาการจัดการและสารเทศสนศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาด าเนินการ และได้จัดท า (ร่าง)                                     
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ (เพ่ิมเติม) นั น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง             
การจัดตั งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ (เพ่ิมเติม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                    
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ (เพ่ิมเติม) ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการ          
ด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ (เพ่ิมเติม) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง 
แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และภาษาถิ่น 
ของคณะศิลปศาสตร์ โดยอนุโลม 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มีภารกิจในการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และภาษาถิ่น  
ซึ่งยังไม่มีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษาดังกล่าว ทั งนี  จึงมีความจ าเป็น        
ที่จะต้องก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และภาษาถิ่น               
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง 
แปล ตรวจ และขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และภาษาถิ่น ของคณะศิลปศาสตร์ โดยอนุโลม    
เพ่ือใช้ส าหรับก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และภาษาถ่ิน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ             
ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส าหรับภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และภาษาถิ่น ของคณะศิลปศาสตร์ โดยอนุโลม เพ่ือใช้ส าหรับก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และภาษาถิ่น ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจ 

และขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบอ านาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยอนุโลม เพ่ือใช้ส าหรับ
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และภาษาถิ่น 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศดังกล่าว เพ่ือใช้ส าหรับก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ และภาษาถิ่นได้ และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ใช้เฉพาะ
กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการศึกษาสภาวการณ์การผลิตและพัฒนาก าลังคน พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอรายงานผลการศึกษาสภาวการณ์การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ภารกิจส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทั งนี  สามารถศึกษารายละเอียดได้ในเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง สรุป AAR (After Action Review) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุป AAR (After Action Review) โครงการปรับปรุง                     
และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม A – Star Phulare Valley Chiang Rai Resort จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการบริหารจัดการงาน ตามภารกิจของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการด าเนินงาน และมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์และส่งเสริมประสบการณ์รวมถึงแรงจูงใจ
ให้บุคลากรได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการ CUPT QA UPDATE 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการประเมินโครงการ CUPT QA UPDATE  
เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วน                 
ทั งผู้บริหาร ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงจาก AUN QA V.๒ และ AUN QA V.๓ และรับทราบ        
ถึงสาระส าคัญในการเปลี่ยนแปลงจาก CUPT Indicator ๒๕๕๗ เป็น CUPT Indicator ๒๕๕๘ เพ่ือเตรียมความพร้อม                    
ส าหรับการประเมิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ 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 ดังนี  
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 ครั งที่ ๙๙... 
 

 



-๙- 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 

นางสาวธรณ์ธนนันท์   ไชยวงค์ษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓   
การจดบันทึกและการสรุปความเพื่อการอาชีพ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
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 าความผิดครั งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการ
ไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการลงโทษ
ภาคทัณฑ ์นางสาวธรณ์ธนนันท ์ ไชยวงค์ษา 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ 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 ครั งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  

นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร แก้ไขผลการศึกษา

ของนายคฑายุทธ  บรรจง รหัสนิสิต ๕๖๐๓๐๓๓๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายวิทูรย์  ตลุดก า เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั งที่ ๒ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษา         
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ในการประสาน
กองบริการการศึกษา เพื่อขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๐๓... 
 

 



-๑๐- 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบ           

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

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

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

 

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

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๐๕ (๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๗.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างกองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

๔.๑๐ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

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

ระดับมหาวิทยาลัย 
๒. มอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ตรวจสอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย               

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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

๔.๑๑ ขอความเห็นชอบ... 
 

 



-๑๑- 
 

๔.๑๑ ขอคว าม เ ห็ น ชอบ  Strategy wheel    
และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย ตาม
เกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 

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

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป   

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์  CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ เสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิ ทยาลั ยพะเยาพิจารณาปรั บแก้ ไข เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๐๖ (๗/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑ ขออนุ มั ติ ใ ช้ ตราสัญลั กษณ์ คณะ            

และตราสัญลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรม  
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการใช้ตราสัญลักษณ์คณะ (ตราสัญลักษณ์ที่ ๒) และตราสัญลักษณ์  
หอศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รับทราบมติ 
ที่ประชุม และได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ การสอบสวนข้ อ เ ท็ จจ ริ ง  กรณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ           
ของนายมนัส  ใจมะสิทธ์ิ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายมนัส  ใจมะสิทธิ ์กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

ในรายวิชา ๓๒๔๔๒๖ โภชนศาสตร์ (Nutrition) การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายมนัส  ใจมะสิทธิ์  ด้วยวาจา เนื่องจากเป็น               

การกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  แนวปฏิบัติในการควบคุม       
การสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณะวิทยาศาสตร ์จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน นายมนัส  ใจมะสิทธิ ์
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนผู้ควบคุมการศึกษาอิสระ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ให้เป็นประกาศ

กลางของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน               
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๑. คณะศิลปศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ควบคุม
การศึกษาอิสระ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นประกาศกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา 
พร้อมทั งน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

 

๖.๑.๒.๓ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๒- 
 

๖.๑.๒.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบ
และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและ
การใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัย
และบริ ก าร วิ ช ากา รวิ ศ วกรรม                   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดท าตารางเปรียบเทียบประกาศ
ฉบับเดิม และประกาศฉบับใหม่ ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบ
และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าตารางเปรียบเทียบ
ประกาศฉบับเดิม และประกาศฉบับใหม่ ของ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบ
และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้
ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
พิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 
 

๖.๑.๒.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและ
บริ ก าร วิ ชาการวิ ศวกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั งนี  โดยไม่ขอเบิกจ่ายเงินค่าประจ าต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์  

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทั งนี  โดยไม่ขอเบิกจ่ายเงินค่าประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ 
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การพัสดุ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว หน้า ๒ ข้อ ๘ (๑) 

จาก ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของงานก่อสร้าง งานปรับปรุง งานซ่อมแซม            
งานต่อเติม ได้แก่ ค่าอ านวยการ ค่าจ้าง ก าไร ภาษี ระยะเวลาการก่อสร้าง เงินล่วงหน้า 
และเงินประกันผลงาน เป็นต้น รวมทั งราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วัสดุ ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดด้วย แล้วจัดท าเป็นคู่มือส าหรับให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ  

เป็น ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ค่าอ านวยการ 
ค่าจ้าง ก าไร ภาษี ระยะเวลาการก่อสร้าง เงินล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน เป็นต้น รวมทั ง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วัสดุ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย แล้วจัดท าเป็นคู่มือส าหรับให้ส่วนงาน       
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

๓. มอบกองคลังน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจาณา
อนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง ในการน า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยัพะเยา
เพื่อพิจาณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๑ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๓- 
 

๖.๒.๑ ขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติ
แก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อรดา  ชุมภูค า 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ 
ชีวเคมีทั่วไป 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ยกเว้นการลงโทษ ดร.อรดา  ชุมภูค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจาก ดร.อรดา  ชุมภูค า เป็นอาจารย์ผู้จัดการรายวิชา ไม่ได้
มีความผิดกรณีส่งผลการเรียนผิดพลาด ในรายวิชาดังกล่าว ทั งนี  การแก้ไขผลคะแนนของ
นิสิตรายดังกล่าว เกิดจากความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารย์จักรพงษ์  คนธรรม์ ซึ่งได้
ร่วมสอนในรายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป โดยถือเป็นความผิดของนายจักรพงษ์  คนธรรม์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ เพียงผู้เดียว 

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

๓. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน นายจักรพงษ์  คนธรรม์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ          
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นายจักรพงษ์  คนธรรม์ เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพจากผลการเรียน 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๑๐๗ (๘/๒๕๕๙) เมื่อวันที่            
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา ประสานคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบข้อปฏิบัติ กรณี นิสิตมีผลการเรียน       
อยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพจากผลการเรียน โดยให้ระบุค่าเป้าหมาย (ร้อยละของนิสิตที่ Drop out) ทั งนี  คณะ/วิทยาลัย                 
ได้จัดส่งสรุปมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มายังกองบริการการศึกษาแล้ว จ านวน ๑๖ คณะ/วิทยาลัย (ยกเว้นคณะนิติศาสตร์) นั น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพ      
จากผลการเรียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
มาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะพ้นสภาพจากผลการเรียน ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะพ้นสภาพจากผลการเรียน 
๒. มอบคณะนิติศาสตร์ จัดส่งมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไปยังกองบริการการศึกษา  
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบค่าเป้าหมาย (ร้อยละของนิสิตที่ Drop out) ในตารางสรุปมาตรการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา       
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบกองบริการการศึกษา                  
ตัดข้อมูล ข้อ ๔.๓ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๖ ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตเชียงราย) ออก                
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา              
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา          
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๓/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา                 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗                 
เป็นต้นไป นั น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา         
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗              
เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี                                
และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป  

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๓... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๓/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา                 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข นั น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา          
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข รายละเอียดปรากฏ            
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี        
โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข  

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ            

ของนางสาวอิชยา  มอญแสง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ                                   
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนางสาวอิชยา  มอญแสง ในรายวิชา ๑๔๔๑๒๒ Thai Linguistics การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น          
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องสอบ CE ๑๐๔๐๒                  
อาคารเรียนรวม โดยม ีนางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนางสาวอิชยา  มอญแสง อาจารย์ประจ า      
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการคุมสอบ นั น 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มา
ปฏิบัติงานคุมสอบ ของนางสาวอิชยา  มอญแสง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระท าความผิดครั งแรก ของนางสาวอิชยา  มอญแสง 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนางสาวอิชยา  มอญแสง ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวอิชยา  มอญแสง กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

ในรายวิชา ๑๔๔๑๒๒ Thai Linguistics การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวอิชยา  มอญแสง ด้วยวาจา เนื่องจากเป็น       

การกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขอจัดตั งหน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลง      
ภูมิอากาศ Atmospheric Pollution and Climate Change Research Unit (APCC) ภายใต้การบริหารงานของวิทยาลัย       
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและวิจัยของหน่วยวิจัยมลพิษ
บรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัย             
ด้านมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการใช้ประโยชน์ส าหรับวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ      
อย่างบูรณาการและยั่งยืน 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติจัดตั งหน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ Atmospheric Pollution and Climate Change Research Unit (APCC) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                 
จัดตั งหน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ Atmospheric Pollution and Climate Change 
Research Unit (APCC) ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดตั งหน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
Atmospheric Pollution and Climate Change Research Unit (APCC)   
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔... 
 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดตั งสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีประจ าจังหวัดพะเยา ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังทางรังสี    
จังหวัดพะเยา ระหว่างส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ทั งนี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ได้จัดส่งเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน ๓๙ เลขที่ ๑๐๐๗๔๗๓๘ จ านวนเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท     
(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา นั น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                      
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                 
ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจ านวนเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งแผนการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตร              
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากพบว่ายังขาดอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นั น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัตชิะลอการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี  
๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
การขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี  

๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๙- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบการชะลอการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี  

๑.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๒. มอบกองแผนงานรวบรวมและสรุปข้อมูลการชะลอการเปิดหลักสูตรดังกล่าว น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๓/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)                               
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกรณีหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/      
สาขาวิชา (มคอ.๑) ให้ด าเนินการตามตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/    
สาขาวิชา (มคอ.๑) และกรณีหลักสูตรที่ไม่ประสงค์จะใช้ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้คณะ/วิทยาลัย จัดท าตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน                            
(Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะ/วิทยาลัย เสนอต่อมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาต่อไป และมอบกองบริการการศึกษา เสนอ (ร่าง) ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา       
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา   

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  พิจารณาก าหนดตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน              
(Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 
 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๓.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๒ หลักสูตร 
๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ทั งนี  สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา               
ได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ รายงานผลการขอรับรองสถาบันการศึกษาที่ เปิดด าเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                           
สาขาเทคนิคการแพทย์ กรณี สถาบันใหม่ที่มีบัณฑิตเป็นปีแรก ของคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมทั งการตรวจสถานที่ 
ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ทั งนี  ตามมติที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองความเหมาะสมของสถาบัน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการเปิดด าเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นระยะเวลา ๕ ปีการศึกษา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) กรณ ีสถาบันใหม่ที่มีบัณฑิตเป็นปีแรก คณะสหเวชศาสตร์ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๓ สภาสถาปนิก แจ้งการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อบังคับสภาสถาปนิก 
ว่าด้วย การรับรองปริญญา อนุปริญญาและประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี  จะมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาสถาปนิก             
ว่าด้วย คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แต่ละระดับฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ 
ข้อ ๕ (๑)(ก) ซึ่งการพิจารณาครั งนี เป็นการให้การรับรองในขั นตอนแรกของขั นตอนการรับรองปริญญาฯ 
ยังมิใช่เป็นการรับรองปริญญาฯ ในขั นสมบูรณ์ของหลักสูตรนี แต่อย่างใด อนึ่ง เนื่องจากอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรในปัจจุบันมีอัตราส่วนที่ค่อนข้างน้อย จึงเห็นควรหาโอกาสเพ่ิมอัตราอาจารย์เพ่ือความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ และขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลต่อสภาสถาปนิกทราบทุกปี ในการนี  ให้สถาบันการศึกษา
ยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอรับการตรวจเยี่ยมจากสภาสถาปนิกตามขั นตอนต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๔ รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑๕๖ บัญชี 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวน
เงิน ๑,๐๕๘,๘๖๒,๖๐๘.๗๖ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๔๘,๕๙๑,๕๐๙.๘๑ บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 

๖.๓.๑.๕ รายงาน... 
 
 

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


-๒๑- 
 

๖.๓.๑.๕ รายงานการขอรับสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวง จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ซึ่งได้บรรจุพื นที่
มหาวิทยาลัยพะเยาและเขตจังหวัดพะเยาไว้ในแผนปฏิบัติการฝนหลวงแล้ว ทั งนี  หน่วยปฏิบัติการ
ฝนหลวงเชียงใหม่ ได้มีการติดตามวิเคราะห์สภาพอากาศในทุกเช้า หากมีสภาพอากาศเหมาะสม           
ต่อการปฏิบัติการท าฝนหลวง จะเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือทันที รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๖ การตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั งที่ ๖/๒๕๕๙ 
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และการประชุมสามัญสมาคม
สถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ าประเทศไทย ครั งที่ ๓/๒๕๕๙ 
ตั งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา     

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๓.๒.๑ การขอส ารวจข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงาน ป.ป.ช. 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ทราบถึงขั นตอนการปฏิบัติและด าเนินงานร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั งนี  ในการประเมินดังกล่าว ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดจ้างมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลฯ         
จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เข้าส ารวจข้อมูลจากบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และส ารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ หน่วยงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งส าหรับวันและเวลาในการเข้าส ารวจข้อมูล มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จะแจ้งให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับงบประมาณจัดสรรประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวนทั งสิ น ๑,๖๓๗,๒๓๔,๔๐๐ บาท 
ซึ่งปีนี มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณลดลง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่สนับสนุนให้หน่วยงาน
จัดสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่  

๖.๓.๒.๓ เชิญผู้บริหารและบุคลากรที่จัดท างบประมาณ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดท างบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือชี แจงทิศทางการจัดท างบประมาณให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  

 
๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๓.๓.๑ รายงานการส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ CUPT QA ปีการศึกษา ๒๕๕๗                       
ทั งนี  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ ทปอ. ส่งผลการประเมินคุณภาพภายใน        
ที่ เป็นภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ๕ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพ่ือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะได้ด าเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบสถานศึกษาในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓.๒ ก าหนดการ... 
 
 



-๒๒- 
 

๖.๓.๓.๒ ก าหนดการ “โครงการ KMWorkshop การประเมินผู้บริหารระดับคณะ” ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งก าหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๖ ปี ในวันจันทร์ที่ ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ลานประดิษฐานพระพุทธรูปพระนาคปรก ส.ธ. ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา และห้องศรีเมือง 
อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั งนี  กรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์
จะมอบเกียรติบัตรหรือรางวัล ให้ด าเนินการประสานไปยังงานประชุมและพิธีการ กองกลาง เบอร์ติดต่อ ๑๐๑๘  

 
๖.๓.๕ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งก าหนดการเสด็จพระราชด าเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั งที่ ๔๓ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองสิริราช
สมบัติครบ ๗๐ ปี ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา  
 

๖.๓.๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ “สร้างฝายชะลอน  า 
เทิดพระเกียรติ ๗๐ ปี ครองราชย์” เนื่องในโอกาสฉลองปีมหามงคล ๗๐ ปี การครองราชย์ในปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ทั งนี  นัดรวมพลบริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั งมีการจัดรถรับ – ส่งไปยังพื นที่จัดท าฝายชะลอน  าภายในมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที ่งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เบอร์ติดต่อ ๑๐๖๔   

 
๖.๓.๗ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๓.๗.๑ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการย่อย ๑/๒๕๕๙ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๗.๒ ขอเชิญร่วมงานโครงการ Phayao Showcase รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการของส่วนราชการ/
หน่วยงานต่าง ๆ  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพะเยา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาจังหวัดพะเยา และร่วมกันน าเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดพะเยาในอนาคต รวมทั งก าหนดให้
หน่วยงานผู้แทนกระทรวงในระดับพื นที่ และหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่น ร่วมจัดนิทรรศการผลงานฯ 
ตามโครงการดังกล่าว ทางจังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือจัดส่งวิทยากรกระบวนการ และแจ้งเชิญบุคคลากร 
จ านวน ๑๐ ท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  

 
 
 
 
 

๖.๓.๘ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่... 
 
 



-๒๓- 
 

๖.๓.๘ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  
๖.๓.๘.๑ การมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๐๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง การแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว 
จ านวน ๕ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๘.๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” ในระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา โดยมีมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมทั่วประเทศ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


