
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๖๐) 

วันพุธที ่๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต) แทน 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.วิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล) แทน 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.กัลยา จ าปาทอง) แทน 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี) แทน 

๒๔. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๕. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๖. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๗. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๒๘. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) แทน 

 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 
 
 
 รายนามผู้เข้ารว่มประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นายวิทูรย์  ตลุดก า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๘. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. นางปิยฉัตร  พุทธวงศ ์ หัวหน้างานสวัสดิการบุคลากร 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ ์ หัวหน้างานนิติการ 
๑๕. นางสาวดวงเดือน ยะนา นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นางสาวอรพิน  สุขเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๘. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๙. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๒๐. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๔ ท่าน คือ           
ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร (รองอธิการบดี) รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ 
(คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) 
และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก (คณบดีวิทยาลัยการศึกษา) 

๒. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลบริจาคเงินสนับสนุนศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยสามารถบริจาคเพ่ือการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
จะได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษี ๒ เท่า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาจะด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์
ตามหลักเกณฑ์ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

๓. แนะน าชุดอาหารว่างหอยแมลงภู่จากนิวซีแลนด์อบชีท และเครื่องดื่มสมุนไพร จากโรงแรมเรือนเอ้ืองค า 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

๔. ก าหนดการ... 
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๔. ก าหนดการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา Thailand ๔.๐ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เพ่ือก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยพะเยาในยุคดิจิตอล 

๕. ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยพะเยา จะรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าจ านวนทั้งสิ้น 
ประมาณ ๕,๐๐๐ คน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๑๘ (๒/๒๕๖๐) เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๘ (๒/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี                           
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๘ (๒/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๐๐๓๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวกนกพิชญ์   อินชัย  รหัสนิสิต ๕๘๐๗๗๗๑๕  จากเดิม D  แก้ไขเป็น B+ 
๒. นางสาวจุฑากร   แม่นย า  รหัสนิสิต ๕๘๐๓๒๘๔๐  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๓. นายวุฒิพงษ์   พันกันทะ  รหัสนิสิต ๕๗๑๐๓๒๕๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร              
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 



-๕- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร     

รายวิชา ๐๐๓๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นการกระท าความผิดครั้งที่  ๒            
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๕ การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวกนกพิชญ์   อินชัย  รหัสนิสิต ๕๘๐๗๗๗๑๕  จากเดิม D  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๒ นางสาวจุฑากร   แม่นย า  รหัสนิสิต ๕๘๐๓๒๘๔๐  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๓ นายวุฒิพงษ์   พันกันทะ  รหัสนิสิต ๕๗๑๐๓๒๕๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๔๓๑๐๑ ชีววิทยา ๑ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์                 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๔๓๑๐๑ ชีววิทยา ๑                
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนางสาวกาญจนา  คีลาวงษ์ รหัสนิสิต ๕๙๐๘๐๙๖๗ จากเดิม D                          
แก้ไขเป็น C นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ผู้สอน          
ประจ าสาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์     
รายวิชา ๒๔๓๑๐๑ ชีววิทยา ๑ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๓๑๐๑ ชีววิทยา ๑ แก้ไขผลการศึกษา 
ของนางสาวกาญจนา  คีลาวงษ์ รหัสนิสิต ๕๙๐๘๐๙๖๗ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ เป็นลายลักษณ์อักษร  
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวจิตติมาพร  ต้นจ าปา อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๔๖๒๖๑ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวจิตติมาพร  ต้นจ าปา                 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๒๖๑ 
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนางสาวพรรณธิภา  ปัญญากอบ รหัสนิสิต 
๕๘๒๐๒๗๘๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น C+ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวจิตติมาพร  ต้นจ าปา อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวจิตติมาพร  ต้นจ าปา               
รายวิชา ๑๔๖๒๖๑ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวจิตติมาพร  ต้นจ าปา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวจิตติมาพร  ต้นจ าปา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๒๖๑ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวพรรณธิภา  ปัญญากอบ รหัสนิสิต ๕๘๒๐๒๗๘๒ จากเดิม D 
แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวจิตติมาพร  ต้นจ าปา เป็นลายลักษณ์อักษร  
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔... 

 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Huang Sheng De อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๔๒๒๑๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๓ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี Mr.Huang Sheng De                 

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาจีน มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๒๒๑๑ ภาษาจีน                               
เพ่ือการสื่อสาร ๓ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวผกามาศ   ไชยทน  รหัสนิสิต ๕๕๑๑๗๑๗๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D  
๒. นางสาวเทียนทอง   ตายูเว  รหัสนิสิต ๕๕๑๑๖๗๔๙  จากเดิม D แก้ไขเป็น F 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Huang Sheng De อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาภาษาจีน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Huang Sheng De รายวิชา     
๑๔๒๒๑๑ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๓ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Huang Sheng De อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาจีน ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ Mr.Huang Sheng De อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๒๑๑ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๓ 
แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวผกามาศ   ไชยทน  รหัสนิสิต ๕๕๑๑๗๑๗๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 
๑.๒ นางสาวเทียนทอง   ตายูเว  รหัสนิสิต ๕๕๑๑๖๗๔๙  จากเดิม D  แก้ไขเป็น F 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Huang Sheng De เป็นลายลักษณ์ อักษร  
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕... 

 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวรุ่งอรุณ  อินใจ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๔๖๓๗๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวรุ่งอรุณ  อินใจ                 

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๓๗๑ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ๒ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนางสาวธิดารัตน์  ปัดค า 
รหัสนิสิต ๕๗๐๗๓๙๘๙ จากเดิม D แก้ไขเป็น C+ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวรุ่งอรุณ  อินใจ อาจารย์ผู้สอนประจ า     
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวรุ่งอรุณ  อินใจ รายวิชา     
๑๔๖๓๗๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ๒ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก            
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวรุ่งอรุณ  อินใจ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวรุ่งอรุณ  อินใจ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๓๗๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ ๒ แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวธิดารัตน์  ปัดค า รหัสนิสิต ๕๗๐๗๓๙๘๙ จากเดิม D 
แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวรุ่งอรุณ  อินใจ เป็นลายลักษณ์ อักษร  
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๕๖๗๑๑ การก าหนดนโยบายสาธารณะและการน าไปปฏิบัติ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณี                           
ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด               
ในรายวิชา ๑๕๖๗๑๑ การก าหนดนโยบายสาธารณะและการน าไปปฏิบัติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) นั้น 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์                  
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 

 



-๙- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษาล่าช้า               

เป็นครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด                         

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๑๕๖๗๑๑ การก าหนดนโยบายสาธารณะและการน าไปปฏิบัติ ประจ าภาคการศึกษาที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC)  

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่            
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์                     
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการ                   
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง)       
หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต        
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๑๐- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่            
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                       
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการ                   
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง)       
หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่            
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการ                   
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง)       
หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ... 

 

 



-๑๑- 
 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่            
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง                       
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ปรับแก้ไข (ร่าง)                 
หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ น าเสนอคณะกรรมการบริหาร   
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๕... 

 

 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๕ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข (ร่าง)              
หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต              
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๖ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข และเมื่อคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                               
และการสื่อสาร ประสานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ และ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ           
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๑๓- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากร

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ ปี ๒๕๖๐ “พะเยาเกมส์” ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา                       
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” เพ่ือให้บังคับใช้ประกาศฉบับดังกล่าวเป็นไป                    
ด้วยความเรียบร้อย และสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การด าเนินการของประกาศดังกล่าว นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย                               
ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” รายละเอียดปรากฏ              
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน      
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่  ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา           
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง                      
ความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด และมอบ                 
ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา                   
กับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา             
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท โปรซอฟท์       
คอมเทค จ ากัด ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา           
กับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 

 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม จ านวน ๓ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี              
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติ หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางบ ารุงผิว” 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐       
ของค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติ หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา      
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางบ ารุงผิว” เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องส าอาง เทคนิคในการท าเครื่องส าอาง 
ตลอดจนเพ่ือให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจัดให้มีการอบรมเมื่อวันที่                  
๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียน PHAR ๑๓๐๑ และห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ PHAR ๒๒๐๖ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ได้ด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งมีการประมาณให้มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๕๐ ราย แต่มีผู้เข้าร่วมอบรม               
ที่ลงทะเบียนแค่ ๔๓ ราย เป็นจ านวนเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ท าให้รายได้จากการลงทะเบียน        
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐                   
ของรายได้ที่ได้รับจากผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม เพ่ือสามารถน ารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
(สพสว.) ขอแจ้งการตรวจประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์              
ของสถานที่ด าเนินการ ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา                         
ได้ด าเนินงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน                  
ทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ (คกส.) ที่ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง สพสว.วช. จึงขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา และ คกส. ให้คณะผู้ตรวจประเมิน จาก สพสว.วช. เข้าตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง มคกส.                  
พร้อมเยี่ยมส ารวจสถานที่ด าเนินการฯ ทั้งนี้ ได้ประสานงานเบื้องต้นกับ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล (รักษาการ
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา) แล้ว และขอก าหนดวันตรวจประเมินเบื้องต้น ในระหว่างวันที่             
๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และขอให้จัดท าเอกสารตามแบบ มคกส. ๐๑ – ๐๔ ส่งมาที่โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๐๕๗๘ หรืออีเมล์ 
admin@labanimals.net ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้ หากมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมประการใด 
โปรดประสานงานมาที่ นางสาวชุติมา  เภตรา โทร ๐ ๒๕๖๑ ๐๓๘๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งแนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด                          
ที่ นร ๐๕๐๕/๕๑๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

๑. เห็นชอบแนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากร             
ในกระบวนการยุติธรรม ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่           
๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)         
ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
รับความเห็นของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลปกครอง ส านักงานป้องกันและปราบปราม       
การฟอกเงิน และส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

๒. มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินโครงการ       
หรือจัดท าหลักสูตรการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย             
และกระบวนการยุติธรรมให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้        
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องต่อไป 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาด าเนินโครงการ
หรือจัดท าหลักสูตรการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ให้น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง      
และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 

mailto:admin@labanimals.net%20ภายใน


-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ผลการประชุมเกี่ยวกับการน าผลการประเมินตามระบบ CUPT QA ประกอบการให้กู้ยืมของ กยศ. 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งผลการประชุมเกี่ยวกับการน าผลการประเมินตามระบบ 
CUPT QA ประกอบการให้กู้ยืมของ กยศ. เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรการให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา กยศ. เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น ๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

๑. แนวคิดพ้ืนฐานของ กยศ. คือ การให้โอกาสในการศึกษาในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและการรับนิสิตที่เป็นระบบ 
๒. เกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืมของ กยศ. คือ สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของ สกอ. มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้เกณฑ์ 
CUPT QA ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะใช้ผลการประเมินระดับสถาบัน เฉพาะตัว                  
บ่งชี้หลักและมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ระดับ ๒ ในการพิจารณาให้กู้ยืมจาก กยศ. 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ข้อมูลโครงการ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

๑๗ ด้าน และข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ด้านการวิจัย
เพื่อชุมชนและสังคม” 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทย ขอแจ้งข้อมูลโครงการ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน        
(Sustainable Development Goals : SDGs) ๑๗ ด้าน และข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor)                    
ด้านการวิจัยเพ่ือชุมชนและสังคม” สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ในคราวประชุม                  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ฐานข้อมูลวิชาการการรับใช้สังคม (Socially – engaged Scholarship : SeS) เพ่ือเป็นกรณีศึกษาของ “เป้าหมายการพัฒนา            
ที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) ของแต่ละมหาวิทยาลัย ของรัฐบาลไทย และของกลุ่ม G๗๗ 
ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งข้อมูลกลับไปยังฝ่ายเลขาธิการ ปทอ. Email: contacts@cupt.net ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐          
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 

 

 

mailto:contacts@cupt.net%20ภายใน


-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง รายงานสถานภาพการด าเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน 
และรายการโครงการวิจัยที่ยังไม่เสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอรายงานสถานภาพการด าเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ       
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน และรายการโครงการวิจัยที่ยังไม่เสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ เพ่ือให้ทราบ
สถานภาพการด าเนินงานและพิจารณาให้ความร่วมมือเร่งรัดนักวิจัยในหน่วยงานรายงานผลส าเร็จของงานวิจัย ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖           
ที่ยังติดค้างการส่งผลงานวิจัย ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง การโอนเงินสนับสนุนการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการ  

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ ๒๕๖๐” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
กรุงเทพมหานคร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแจ้งการโอนเงินสนับสนุนการขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ ๒๕๖๐” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม                 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก                 
ในการด าเนินจัดท าโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้โอนเงินสนับสนุนดังกล่าว             
เป็นจ านวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๘๒-๗-๔๔๙๐๘-๗                  
ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว โดยขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการหักค่าบริการวิชาการ          
จากงบประมาณที่ได้สนับสนุนให้ด าเนินโครงการดังกล่าว และขอให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์                  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ ๑๒๓ ชั้น ๔ อาคารพิมล กลกิจ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 

 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง ผลการพิจารณางบประมาณโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) 
กิจกรรมการปรับปรุงและเตรียมพร้อมพื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน (Co-innovating space) 

สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งผลการพิจารณางบประมาณโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
(Innovative Startup) กิจกรรมการปรับปรุงและเตรียมพร้อมพ้ืนที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน (Co-innovating space) 
และได้ประสานงานกับผู้ออกแบบให้ปรับลดงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน เพ่ือให้การใช้พ้ืนที่ดังกล่าว             
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับนิสิตที่จะเข้ามาใช้งานอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งข้อเสนอ              
โครงการดังกล่าว โดยขอรับอุดหนุนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสถานที่ชั้นล่างของอาคาร ๙๙ ปี                 
พระคุณูปมาจารย์ งานโครงสร้างและงานระบบ ในพ้ืนที่ขนาด ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นจ านวนเงิน ๘,๒๔๐,๐๐๐ บาท                            
ซึ่งตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                    
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาหมวดค่าตกแต่งสถานที่ เป็นจ านวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท                                              
ต่อตารางเมตร บนพ้ืนที่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร คิดเป็นวงเงินไม่เกิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร               
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง รายงานผลการหารือร่วมกันระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานผลการหารือร่วมกันระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและมหาวิทยาลัยพะเยา          
ทั้งนี้ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร. สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล              
และ ผศ. อุดม  งามเมืองสกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมหารือกับผู้บริหารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยนางประภา  บุรณศิริ          
ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ถึงความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน                        
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา และมีข้อสรุปในเบื้อต้น ดังนี้ 

๑. กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะร่วมจัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับนิสิต     
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ โดยจะมีก าหนดวันและหัวข้อ                  
ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน (หลังสอบกลางภาค) 

๒. การบูรณาการด้านการเรียนการสอนจะมีการหารือกันในรายละเอียดอีกครั้ง โดยมีความเป็นไปได ้              
ในการบูรณาการวิชาการด้านกฎหมาย 

๓. กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) มหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนานิสิต บุคลากร และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
เพ่ือยกระดับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 

 

 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง การได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ของ ผศ. ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์กลุ่มศิลปะและการออกแบบ เรื่อง “แอพพลิเคชั่นฝึกฟังและเขียนภาษาไทย” เข้าร่วมแข่งขัน                                
วันงานนักประดิษฐ์ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานบริหาร
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                 
(HERP) ทั้งนี้ ได้รับรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน  จั่นตอง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม          
ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง การจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ขอแจ้งการจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุน            
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐ โครงการ โครงการละ ๓ ฉบับ                              
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดท าบันทึกความร่วมมือเพ่ือสนับสนุน
วิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (ABC; Area Based Collaborative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนนักวิจัย                           
ของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีโอกาสที่จะด าเนินงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและพ้ืนที่จังหวัดพะเยา                      
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 

 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง ผลการกลั่นกรองผู้ประกอบการในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันศึกษา (UBI) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอแจ้งผลการกลั่นกรองผู้ประกอบการในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ              
ในสถาบันศึกษา (UBI) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คือ นายกวินตรา  แข่งขัน ผู้ประกอบการฟาร์มไก่แบบครบวงจร 
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และนายศุขมิตร  ทีฆเสนีย์ 
ผู้ประกอบการออกแบบและพัฒนาระบบฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์แบบครบวงจร นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์กมลพงษ์  รัตนสงวนวงศ์ 
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ ผศ.ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์                          
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินการโครงการบ่มเพาะ            
วิสาหกิจศึกษา (UBI) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้แก่หน่วยบ่มเพาะฯ ที่มีผู้ประกอบการ                        
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ประกอบการของเครือข่าย โดยแต่ละเครือข่ายต้องด าเนินการ
คัดเลือกผู้ประกอบการตามข้ันตอนที่ก าหนด เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนวิว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการ

งานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ ๑๐ – ๑๓ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ           
ฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ ๑๐ – ๑๓ ให้แก่นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงาน         
ภาครัฐ และภาคเอกชน จ านวน ๓๐๐ ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะผลิตผู้จัดการงานวิจัย หรือ Research Manager (RM)                        
ให้มากขึ้น ทั้งบุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการงานวิจัยในด้านต่างๆ                             
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการด าเนินการจัดการงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง
ตาม TOR ของแหล่งทุนวิจัยในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และเพ่ือสร้างเครือข่ายผู้จัดการงานวิจัยระหว่าง               
หน่วยงานด้านการวิจัยต่างๆ  ทั้งในเครือข่าย คอบช. และเครือข่ายอ่ืนๆ  โดยมีการก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ในแต่ละรุ่น ดังนี้ 

๑. รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ส่งใบสมัคร
ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๒. รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี          
ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๓. รุ่นที่ ๑๒ วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ                              
ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๔. รุ่นที่ ๑๓ วันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย                              
ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐        

ทั้งนี้... 

 

 



-๒๒- 
 

ทั้งนี้  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมส่ง
แบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรม ไปยังส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๗๔๓๕ 
ต่อ ๓๖๑๐ หรือ E-mail : training.arda@gmail.com รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง การจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอแจ้งการจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา  
(ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙               
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา 
(ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาก าหนด
แผนการด าเนินงานและด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการส าหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน     
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ให้แล้วเสร็จ 
ภายในปี ๒๕๖๐ ส าหรับเอกสารราชการอ่ืนๆ ให้พิจารณาด าเนินการตามล าดับความส าคัญ ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ      
ทั้งหมดภายในปี ๒๕๖๔ และให้รวบรวมผลการด าเนินงานแล้วรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุก ๖ เดือน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนโดยตรง ลดขั้นตอนกรบวนการรับรองเอกสารที่จะน าไปใช้ในต่างประเทศ และลดภาระค่าใช้จ่าย          
ในการแปลเอกสารของประชาชน รวมถึงลดการแปลที่ไม่มีมาตรฐาน และเพ่ือสร้างการยอมรับจากหน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้องให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๖๖ ลงวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ิมขึ้น ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงาน
บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความต่อเนื่อง ในการสนับสนุน  
การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเพ่ิมขั้นตอนและกิจกรรม
การจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที่ ๑๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘... 

 

mailto:training.arda@gmail.com


-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามค าสั่ง                
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ           
โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว จ านวน ๓ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๐            
จ านวน ๑๗๒ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน      
๑,๐๒๒,๗๓๘,๗๐๒.๘๖ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๑๓,๐๗๘,๓๘๒.๓๓ บาท รายละเอียด                    
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑... 

 

 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ 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 าเนินการ น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ในข้อ ๑.๑ , ๑.๕ 
และ ๑.๖ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๔ (๑๕/๒๕๕๙) เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวของนิติกร ในข้อ ๑.๒ , ๑.๓ และ ๑.๔ ต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 

 

 



-๒๕- 
 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๔ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ            

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

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

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

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

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๖ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ              
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 
เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

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

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๗ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ             
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 
เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

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

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๘ รายงาน... 

 



-๒๖- 
 

๖.๒.๘ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๐ (๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโลม 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับการท าวารสาร 

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับ  
การท าวารสาร Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๓... 

 

 



-๒๗- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๓ (๑๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน             
ของอาจารย์พิ เศษต่ างประเทศ ส าหรับ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะ
แพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ

ต่างประเทศ ส าหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
๒. มอบคณะแพทยศาสตร์  ปรับเพิ่ มเติม (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดั งกล่ าว                  

ให้ครอบคลุม กรณีอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงาน          
ไม่ถึง ๑ สัปดาห์ หรือเกิน ๑ สัปดาห์ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน           
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการน า              
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ส าหรับ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
(เพิ่ มเติม) เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน         
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๑.๒ (ร่ าง) หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิ ชาการจั ดการการสื่ อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ            
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อ           
ที่ ป ระ ชุมคณะกรรมการพิ จารณากลั่ นกรองหลั กสู ตร                   
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 

๖.๒.๑๑ (ร่ าง) หลั กเกณฑ์ และแนวทางในการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการค านวณเป็นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘           

ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง ในการปรับแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา            
ในการประชุมครั้งต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๕... 

 

 



-๒๘- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๕ (๑๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ ยกเลิ กการสอบและขอความ

อนุเคราะห์จัดท าข้อสอบและก าหนดวัน
สอบ พร้ อมจั ดผู้ คุ มสอบ รายวิ ชา 
๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติยกเลิกการสอบรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการจัดท าข้อสอบ ก าหนดวันสอบ พร้อมจัดหาผู้คุมสอบ

รายวิชาดังกล่าว เฉพาะกรณี 
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อสอบรายวิชา 

๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย ล่วงรู้ไปยังนิสิตช่วงระหว่างสอบ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

๔. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ช่ัวโมงละ ๑๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่ าตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อมด้ านวิชาการและทักษะการใช้ ชีวิต                         
ในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยอนุโลม  
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๓,๘๐๐ บาท 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการจัดประชุม
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อสอบรายวิชา 
๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย และได้ด าเนินการประสาน            
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ถ้อยค าในการประชุมดังกล่าวต่อไป 

 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๖ (๑๗/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๓ การพิจารณาหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย 

เพื่อขอรับ Accreditation ใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบและมอบคณะ/วิทยาลัย ระบุหลักสูตรที่จะขอรับ Accreditation ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ หลักสูตร ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนให้บรรลุเป้าต่อไป 
 
 
 

กองบริหารงานวิจั ยและประกั นคุณภาพการศึกษา             
ได้ด าเนินการประสานคณะ/วิทยาลัย ระบุหลักสูตรที่จะขอรับ 
Accreditation ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อย่างน้อยหน่วยงานละ 
๑ หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ         
ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา              
ในการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้บรรลุเป้า
ต่อไป 

๖.๑.๖ การใช้งาน... 

 



-๒๙- 
 

๖.๑.๖ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบกองกลาง จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเลขานุการผู้บริหาร  

และเลขานุการของคณะ/วิทยาลัย โดยใช้งบประมาณของกองกลาง  
๒. มอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ ประสานผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิทูรย์  ตลุดก า) เพื่อด าเนินการ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

๓. การเสนอหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาสั่งการ/ลงนาม/อนุมัติ            
ให้ชะลอไปก่อนจนกว่าจะร่างระเบียบตามข้อ ๒ แล้วเสร็จ ทั้งนี้สามารถแจ้งหนังสือเวียนและ
เพื่อทราบผ่านระบบดังกล่าวได้ 

๑. กองกลาง ได้ด าเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบสาร
บรรณ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ให้ กั บ เลขานุ การผู้ บ ริห าร            
และเลขานุการของคณะ/วิทยาลัย โดยใช้งบประมาณ 
ของกองกลาง เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกลาง ในการน า (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย งานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป  

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๗ (๑/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๔.๑ (ร่ าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิ ต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร         
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๔.๒ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร         
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพจิารณาต่อไป 

๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหา
สาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชา
เฉพาะ ฉบับที่ ๕ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ          

การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๕ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชา
และเนื้อหาสาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๓๐- 
 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 
ส าหรั บนิ สิ ต ระดั บปริ ญ ญ าเอก 
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ... 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ... 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเนื้อหาสาระ
การสอบวัดคุณสมบัติ  ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ... เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิ จารณากลั่ นกรองหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา            
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

๖.๑.๒ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรชของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

๖.๑.๓ ขออนุมัติแก้ ไขประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตมิอบวิทยาลยัพลงังานและสิง่แวดล้อม ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม
หารือในการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธาน
การประชุมดังกล่าวต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ในการประสานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือในการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่ อง ก าหนดอัตราค่ าบริการเครื่องมื อวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง           
แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน         
พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แก้ไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะศิลปศาสตร์ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาทบทวน 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว กรณีการสอนเกินภาระงานสอนช่ัวโมงปฏิบัติการ (Lab)              
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะศิลปศาสตร์ 
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอน
เกินภาระงานสอน พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐   
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ      
เพื่อทบทวนกรณีการสอนเกินภาระงานสอนช่ัวโมงปฏิบัติการ (Lab) 

๖.๑.๙ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๓๑- 
 

๖.๑.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การแต่งกายของผู้ส าเร็จการศึกษา                  
ที่ เข้ าพ ระราชทานปริญญาบั ตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขออนุมัติงด           
การจัดการเรียนการสอนของนิสิต และขออนุญาต
ใช้ห้องเรียนเพื่อเป็นสถานที่ส าหรับ         
การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ของบัณฑิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของผู้ส าเร็จการศึกษา            

ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. ไม่อนุมัติงดการจัดการเรียนการสอนของนิสิต ในวันที่  ๙ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐            

โดยมอบกองกิจการนิสิต ขอความร่วมมืออาจารย์ที่มีตารางการเรียนการสอนตรงตามตาราง                   
การฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา เลื่อนการเรียนการสอน ส าหรับวันที่ 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดเป็นวันหยุดตามตารางปฏิทินการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  

๓. อนุญาตใช้ห้องเรียนเพื่อเป็นสถานท่ีรับรายงานตัวและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร         
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
โดยมอบกองกิจการนิสิต ประสานกองบริการการศึกษาต่อไป 

 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

 

๖.๑.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิ บั ติ ในการช่ วยเหลื อนิ สิ ต
ผู้ประสบภัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย  
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไขเพิ่มเติมใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยให้เพิ่ม         

การอ้างอิงระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย พร้อมทั้งจัดท า
ระเบียบเพื่อรองรับกรณีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 

 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขเพิ่มเติมใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                  
แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่ปกปักทรัพยากร ในการสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๘ (๒/๒๕๖๐) 
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาข้อมูล (๑) พ้ืนที่ป่า                   
ชุมชนบ้านโซ้ (พ้ืนที่ต้นน้ าบ้านโซ้) (๒) พ้ืนที่บริเวณด้านข้างเรือนเอ้ืองค า และ (๓) เรือนรับรองพิเศษ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่                       
ปกปักทรัพยากร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
มหาวิทยาลัยพะเยา และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา                        
ได้ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)                                
และได้ก าหนดกรอบการด าเนินงาน ๓ กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม ดังนี้ 
  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย 
   กิจกรรมที่ ๑ ปกปักทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ ๒ ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ ๓ ปลูกรักษาทรัพยากร  
  กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
   กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ ๖ วางแผนพัฒนาทรัพยากร 
  กรอบการสร้างจิตส านึก ประกอบด้วย 
   กิจกรรมที่ ๗ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ ๘ พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติใช้พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ในการสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าของบ้านโซ้          
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
อนุมัติใช้พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ในการสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าบริเวณทางด้าน                   
ทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าของบ้านโซ้ ต่อไป  
 
 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๓๓- 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการใช้พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ในการสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยให้ใช้พ้ืนที่ป่าบริเวณทางด้าน ทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าของบ้านโซ้  

๒. มอบคณบดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ เพ่ือหารือการจัดท าข้อมูลบรรจุลงในแผนและกรอบกิจกรรมแผนปฏิบัติการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่                                        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ปรับแก้ไข และเมื่อคณะวิทยาการจัดการ                 
และสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์           
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 

 

 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา                              

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต                
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนางสาวพัชราภรณ์  จงมีสุข รหัสนิสิต ๕๙๒๑๒๒๒๓ จากเดิม D+                          
แก้ไขเป็น A นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ผู้สอนประจ า                   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา                 
รายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต          
แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวพัชราภรณ์  จงมีสุข รหัสนิสิต ๕๙๒๑๒๒๒๓ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับเป็นเงินจ านวน 
๓% ของเงินเดือนจ านวน ๑ เดือน กรณีการแก้ไขผลการศึกษาของนางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการจ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
๒.๓ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒.๒... 

 

 



-๓๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวพุทธชาด  สัตยาศัย อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๒๙๓๒๑ การสร้างภาพเคลื่อนไหว ๓ มิติ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี                       

นางสาวพุทธชาด  สัตยาศัย อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มีความประสงค์           
ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๒๙๓๒๑ การสร้างภาพเคลื่อนไหว ๓ มิติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(AEC) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายมณฑล   ศรีนายอด  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๒๐๙  จากเดิม C  แก้ไขเป็น A 
๒. นายอัษฎาวุฒิ   นิลค า  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๔๗๘  จากเดิม D  แก้ไขเป็น B 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวพุทธชาด  สัตยาศัย          
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวพุทธชาด  สัตยาศัย รายวิชา      
๒๒๙๓๒๑ การสร้างภาพเคลื่อนไหว ๓ มิติ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวพุทธชาด  สัตยาศัย อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           
กราฟิกและมัลติมีเดีย ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวพุทธชาด  สัตยาศัย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๙๓๒๑ การสร้างภาพเคลื่อนไหว ๓ มิติ 

แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายมณฑล   ศรีนายอด  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๒๐๙  จากเดิม C  แก้ไขเป็น A 
๑.๒ นายอัษฎาวุฒิ   นิลค า  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๔๗๘  จากเดิม D  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวพุทธชาด  สัตยาศัย         
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓... 

 

 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓ เรื่อง การขออนุมัติเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่            
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การขออนุญาตน าผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นสร้างสรรค์บางส่วนในวิทยานิพนธ์
รวบรวมเผยแพร่และส่งเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจ าปี ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
เห็นสมควรอนุญาตการเผยแพร่ในรูปแบบวรรณกรรม หากมีรายได้จากการตีพิมพ์ เห็นควรหักให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕            
คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ ๒ และสาขาวิชาภาษาไทย ร้อย ๓ นั้น 
 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอการขออนุมัติเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นสร้างสรรค์บางส่วนในวิทยานิพนธ์
รวบรวมเผยแพร่และส่งประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเยน (ซีไรต์) กรณี หากมีรายได้จากการตีพิมพ์ 
เห็นควรหักให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕ คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ ๒ และสาขาวิชาภาษาไทย ร้อย ๓ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการน าผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นสร้างสรรค์บางส่วนในวิทยานิพนธ์รวบรวมเผยแพร่

และส่งประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเยน (ซีไรต์) ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ น ารายไดสุ้ทธิจากการหักค่าใช้จ่ายจากการตีพิมพ์ทั้งหมด น าเข้าเป็นเงินรายได้ ดังนี้ 

๒.๑ มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕ 
๒.๒ คณะศิลปะศาสตร์ ร้อยละ ๒ 
๒.๓ สาขาวิชาภาษาไทย ร้อยละ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔ เรื่อง การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้การปฏิบัติงาน                       
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น 
 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา              
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส าหรับการประเมิน อธิการบดี หัวหน้าส่วนงานวิชาการ และผู้อ านวยการกอง ในภาพรวม                                
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง ๓ คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา
มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในเบื้องต้นต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อธิการบดีรับทราบและจะน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานต่อไป 
๒. มอบรองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) ปรับปรุงระบบเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายบริการ 
๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง CUPT QA 
๔. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิทูรย์  ตลุดก า) ดูแลด้านการตรวจทานข้อบังคับและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๕. มอบรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกอง จัดท าแผนการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 
๖. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมโครงการ Deming Cycle Update ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ 

เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือทบทวน Organizational Profile 
และทบทวนกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA และการเขียน SAR 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕... 

 



-๓๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกายด้วยน้ าหนักตัวและแรงต้าน 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายด าเนินการจัดตั้ งศูนย์ออกก าลังกายด้วยน้ าหนักตัวและแรงต้าน              
เพ่ือให้บริการการส่งเสริมสุขภาพด้านภาวะโภชนาการ การปรับสัดส่วนร่างการ และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ส าหรับนิสิต 
บุคลากรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยถูกต้องตามหลักวิชาการ                       
เป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการและการสร้างสมรรถนะทางกาย            
ให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นน า ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจและประชากร            
ที่ผู้คนเริ่มใส่ใจสุขภาพและออกก าลังกายกันมากขึ้น โดยเฉพาะประชากรในวัยสูงอายุ 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกายด้วยน้ าหนักตัวและแรงต้าน รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับเปลี่ยนชื่อ จาก ศูนย์ออกก าลังกายด้วยน้ าหนักตัวและแรงต้าน 
เป็น หน่วยออกก าลังกายด้วยน้ าหนักตัวและแรงต้าน 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยออกก าลังกาย
ด้วยน้ าหนักตัวและแรงต้าน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๒.๑ หน้า ๒ ข้อ ๕ ข้อย่อยท่ี (๓) 

จาก ให้บริการด้านการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแก่นิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ด้านธุรกิจศูนย์สุขภาพและสปา 

เป็น ให้บริการด้านการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแก่นิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับด้านโภชนาการของสมรรถภาพทางกาย การควบคุมน้ าหนักตัว 
การปรับสัดส่วนร่างกาย และการสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความเป็นเลิศ  

๒.๒ หน้า ๒ ข้อ ๗ ตัดข้อย่อยท่ี (๔) ออก 
ตัดข้อความ พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดจ านวนต าแหน่ง อัตราค่าจ้าง การบรรจุ แต่งตั้ง 

การออกจากงาน การเลื่อนเงินเดือน การจ่ายเงินรางวัลประจ าปี วินัย การลงโทษ 
และสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ที่มิใช่พนักงาน 

๒.๓ หน้า ๓ ข้อ ๘ ข้อย่อยท่ี (๒) 
จาก กรรมการตาม (๒) ให้คณบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ

และแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการด าเนินงานมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี 

เป็น กรรมการตาม (๒) ให้คณบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
และแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการด าเนินงานมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 

 
 
 
 
 
 

๑.๔ หน้า ๔ ข้อ ๑๐... 

 

 



-๓๘- 
 

๒.๔ หน้า ๔ ข้อ ๑๐  
จาก ให้มีหัวหน้าศูนย์คนหนึ่ง ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งตามค าแนะน าของคณบดี            

โดยหัวหน้าหน่วยมีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของศูนย์และมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ ๓ ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ 

เป็น ให้มีหัวหน้าหน่วยคนหนึ่ง ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งตามค าแนะน าของคณบดี         
โดยหัวหน้าหน่วยมีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของหน่วยและมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ ๒ ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้    

๓. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับเพ่ิมเติมรายชื่อคณะกรรมการใน (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยออกก าลังกายด้วยน้ าหนักตัวและแรงต้าน ดังนี้ 
๓.๑ หน้า ๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

จาก ๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ กรรมการ 
 ๓) ดร.พิเชษฐ์ ชัยเลิศ กรรมการ 
 ๔) นายนัฐพงษ ์ วัชรากรศิริ กรรมการ 
 ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณินทร  รักษ์บ ารุง กรรมการและเลขานุการ 
เป็น ๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานกรรมการ 
 ๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
 ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ กรรมการ 
 ๔) ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ กรรมการ 
 ๕) ดร.กัลยา จ าปาทอง กรรมการ 
 ๖) ดร.พิเชษฐ์ ชัยเลิศ กรรมการ 
 ๗) นายนัฐพงษ ์ วัชรากรศิริ กรรมการ 
 ๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณินทร  รักษ์บ ารุง กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒ หน้า ๒ คณะกรรมการด าเนินงาน 
จาก ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณินทร  รักษ์บ ารุง ประธานกรรมการ 
 ๒) ดร.พิเชษฐ์ ชัยเลิศ กรรมการ 
 ๓) นายนัฐพงษ ์ วัชรากรศิริ กรรมการและเลขานุการ 
เป็น ๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณินทร  รักษ์บ ารุง กรรมการ 
 ๓) ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ กรรมการ 
 ๔) ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์ กรรมการ 
 ๕) ดร.กัลยา จ าปาทอง กรรมการ 
 ๖) ดร.พิเชษฐ์ ชัยเลิศ กรรมการ 
 ๗) นายนัฐพงษ ์ วัชรากรศิริ กรรมการและเลขานุการ 

๔. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งให้ประสานรายชื่อคณะกรรมการอ านวยการ กับกองกิจการนิสิต เป็นกรรมการต่อไป 

 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖... 

 

 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๖ เรื่อง พิจารณาการช าระหนี้ตามโครงการ “การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)” 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ได้รับหนังสือกองทุน              
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่ กค ๕๑๐๕/๒๙ เรื่อง ขอให้ด าเนินการช าระหนี้ และกองกิจการนิสิต ได้จัดการประชุมหารือ
เกี่ยวกับการพิจารณาการช าระหนี้ตามโครงการ “การกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)” ปีการศึกษา ๒๕๔๙                      
และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีเนื้อหาสรุปโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ติดตามเอกสารการกู้ยืม 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ จ านวน ๗ ราย เป็นเงินจ านวน ๑๑๓,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบการกู้ยืมฯ ของนิสิต                  
และได้มีการโอนเงินมายังมหาวิทยาลัยพะเยาจริง จากนั้นได้ท าการติดตามฯ และส่งสัญญาดังกล่าวไปยังกองทุนฯ 
จ านวน ๒ ราย และยังคงค้างอีก จ านวน ๕ ราย เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๗๒,๖๖๓.๑๕ (เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาท                   
สิบห้าสตางค์) โดยทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้มีหนังสือติดตามมายังมหาวิทยาลัยพะเยาอีกครั้ง และมหาวิทยาลัยพะเยา                 
ได้มอบหมายให้งานทุนการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาช าระหนี้ตามโครงการ “การกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่
ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)” ปีการศึกษา ๒๕๔๙ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เพ่ือพิจารณาการช าระหนี้                
โดยที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว มีมติเห็นชอบให้คืนเงินให้กับกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา                     
ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวจริง แต่นิสิตได้พ้นสภาพและไม่มีการท าสัญญาในภาคการศึกษานั้นๆ 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณาการช าระหนี้ตามโครงการ “การกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.)” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้คืนเงินให้กับกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นจ านวนเงิน ๗๒,๖๖๓.๑๕ (เจ็ดหมื่นสองพัน
หกร้อยหกสิบสามบาทสิบห้าสตางค์) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินจ านวนดังกล่าวจริง            
แต่นิสิตได้พ้นสภาพ และไม่มีการท าสัญญาในภาคการศึกษา ๒๕๔๙ และภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๓. มอบกองแผนงาน จัดสรรการคืนเงินให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวนทั้ งสิ้น 
๗๒,๖๖๓.๑๕ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗... 

 

 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
กรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้                          
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
กรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)           
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
กรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา ประสานการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ กับผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิทูรย์  ตลุดก า) เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๘ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์

การเรียนรู้แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นล้านนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมโครงการ                        
มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ซึ่งจัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา               
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ นั้น 

   โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ          
ร่วมมือโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา    
มหาวิทยาลัยพะเยา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นล้านนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙... 

 



-๔๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๙ เรื่อง ขออนุญาตปิดปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีม่หาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยจัดการแข่งขันกีฬาจ านวนทั้งสิ้น             
๑๖ ชนิดกีฬา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมทางด้านสนามกีฬาที่ใช้ส าหรับจัดการแข่งขันกีฬา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) จะเข้าตรวจความพร้อม
สนามกีฬา ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุญาตปิดปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์”       
ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในบางสาขา ดังนี้ 

๑. สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. สระว่ายน้ า มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. สนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๕. อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใินหลักการ การปิดปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในบางสาขา รายละเอียด ดังนี้ 

๑. สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. สระว่ายน้ า มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. สนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๕. อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๒.๑ รายงานการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
จ านวน ๔ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่ พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่าย          
จากกองทุนเพ่ือการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 ๖.๓.๒.๒ ส านักงาน... 

 

 



-๔๒- 
 

๖.๓.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งผลการพิจารณารางวัลในโครงการ “รางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอผลงานเข้าร่วมประกวด           
ในโครงการดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานประดิษฐ์คิดค้นในโครงการดังกล่าว ได้พิจารณา
และมีมติให้ผลงานเรื่อง “แอพลิเคชั่นฝึกฟังและเขียนภาษาไทย” จากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทอุดมศึกษา ในกลุ่มเรื่องสิ่งประดิษฐ์ด้านคุณภาพชีวิต ศิลปะและการออกแบบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานสรุปสาระส าคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๖.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานจ านวนนิสิตที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงไม่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม   

ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ทั้งนี้ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบนิสิตผู้กู้ยืม
กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พบว่ามีนิสิตที่อยู่ในความเสี่ยงไม่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม          
ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี โดยจ านวนนิสิตที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า ๒.๓๐ และเกรดเฉลี่ย
ต่ ากว่า ๒.๐๐ ซึ่งอาจท าให้นิสิตไม่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๓.๕ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รายงานการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 
๑๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องอินทนิล ส านักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 
โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศศิณัฐชา  จ าเริญ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 
 

๖.๓.๖ ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ รายงานความคืบหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green เพ่ือพัฒนา 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World 
University Ranking) ซึ่งด าเนินการโดย University of Indonesia (UI) อีกทั้งเพ่ือตอบสนองนโยบายและทิศทาง 
การบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ประเด็นที่ ๖ การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมสุขภาพ และอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 

 



-๔๓- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
     ผู้ชว่ยเลขานุการ  หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 


