
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๗๘ (๑๒/๒๕๕๗) 

วันพุธที ่๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(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.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
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. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
 ๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก  ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๘. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๐. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๑๑. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ๑๒. นายช านาญ  แสงแกว้... 
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๑๒. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๓. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๔. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๕. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๖. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๗. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๘. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
๑๙. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
๒๐. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๒๑. นายภานุพงศ์  มูลจันทร์ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๒. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๓. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๔. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๕. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ท่าน คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) และ ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ ์
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Health Management and Policy Development จาก University of Wollongong 
ณ ประเทศ Australia 

๓. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง         
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตย์ที ่๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

๔. ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ (Post - test) สูงสุดของแต่ละคณะ 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต ชั้นปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน ๑๙ ราย 

๕. ขอแสดงความยินดีกับทีมดาวรุ่งลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑           
ในการประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

๖. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ เนื่องในวันรพี ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 
 ๗. ขอแสดงความยินดี... 
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๗. ขอแสดงความยินดีกับทีมคอนกรีตมวลเบา นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน
คอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๘. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขัน            
เพ่ือสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๙. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการแข่งขัน
โครงการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ (Robot Design Contest  ๒๐๑๔) และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ อันดับที่ ๒ และอันดับที่ ๓ ในการแข่งขันโครงการออกแบบและ สร้างหุ่นยนต์ 
ระดับภูมิภาค 

๑๐. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน MFU EMBOT ๒๐๑๔ ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ 

๑๑. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ขอให้คณะ/วิทยาลัย 
พิจารณารับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออย่างน้อยระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาตรี ๖ ปี  

๑๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวิชาการ พร้อมทั้งก าหนดค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

๑๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ประสานแจ้งอาจารย์
ภายในคณะ/วิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะลาศึกษาต่อทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยให้รอผล
การพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยพะเยาก่อนที่จะด าเนินการลาศึกษาต่อ 

๑๔. ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา สวมเสื้อ We Love UP ในโครงการกิจกรรมเดินเข้า
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
ครั้งที่ ๗๗ (๑๑/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๗ (๑๑/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๗ (๑๑/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ของศูนยวิ์จัยสัตว์ทดลอง 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗) เมื่อวันที่  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลงานการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) และอักษรย่อของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง           
และมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่จะด าเนินการจัดประกวดตราสัญลักษณ์และอักษรย่อดังกล่าว ให้น าเสนอผลงาน
การออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกท้ังหมด เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา        
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อไปด้วย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและบุคลากรศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง     
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) โดยก าหนด   
ให้สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ด้านหน้ารูปหนู ซึ่งเป็นตัวแทนของสัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
และก าหนดให้ชื่อ “ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา” อยู่ในตราสัญลักษณ์ โดยผลงานการออกแบบ          
ของนายสาธิต  จีนะสอน นั้น 

  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และอักษรย่อ ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และอักษรย่อ ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดท าวารสารนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดท าวารสารนิติศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดท าวารสารนิติศาสตร์    
พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดท าวารสารนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ นัดประชุมหารือการจัดท า
วารสารของคณะ กับคณะ/วิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือคณะพยาบาล ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๗/๘๒๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข

ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง          
การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

 

  กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน        
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว หน้าที่ ๑ ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๔ 

จาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็น รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการเทียบค่าประสบการณ์
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการเทียบ    
ค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗     
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา  
การเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วม           
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
การเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔... 
 
 



-๗- 
 

ะเบียบวาระท่ี ๔.๑.๔ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟม
และลดการใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่กองอาคารสถานที่ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการงดใช้บรรจุภัณฑ์
ประเภทกล่องโฟมและลดการใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือสนองตอบนโยบายและทิศทาง           
การบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงประหยัดพลังงาน นั้น 

  กองอาคารสถานที่ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการงดใช้
บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมและลดการใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏ       
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมและลดการใช้
พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการงดใช้
บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมและลดการใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาววาสนา  นากุ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๓๐๓๓๙๙ ฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาววาสนา  นากุ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๓๐๓๓๙๙ 
ฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาววาสนา  นากุ อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาววาสนา  นากุ       
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๐๓๓๙๙ ฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาววาสนา  นากุ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาววาสนา  นากุ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งผลการศึกษา
ล่าช้า ในรายวิชา ๓๐๓๓๙๙ ฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววาสนา  นากุ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น              
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี          
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศักดิ์พันธ์  แดงมณี และนายชลติพันธ์  เปล่งวิทยา 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๖๑๔๑ คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี
นายศักดิ์พันธ์  แดงมณี และนายชลติพันธ์  เปล่งวิทยา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค ์     
ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๖๑๔๑ คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ของนางสาวอธิสรา  ราชตา รหัสนิสิต 
๕๖๐๒๔๑๔๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศักดิ์พันธ์  แดงมณี 
และนายชลติพันธ์  เปล่งวิทยา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศักดิ์ พันธ์  แดงมณี            
และนายชลติพันธ์  เปล่งวิทยา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๖๑๔๑ คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศักดิ์พันธ์  แดงมณี และนายชลติพันธ์  เปล่งวิทยา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่อไป  
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๙- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายศักดิ์พันธ์  แดงมณี และนายชลติพันธ์  เปล่งวิทยา อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ๐๐๖๑๔๑ 

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวอธิสรา  ราชตา รหัสนิสิต ๕๖๐๒๔๑๔๒ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายศักดิ์พันธ์  แดงมณี และ           
นายชลติพันธ์  เปล่งวิทยา เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก           
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง  พิจารณาความผิดของอาจารย์ผู้สอน กรณีแจ้งก าหนดการแก้ไขอักษร I ให้นิสิตผิดพลาด 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ขออนุมัติให้นิสิตส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน           
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ และค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๓๙ ราย ที่ได้รับอักษร I ในรายวิชา ๒๓๓๔๙๑ การฝึกงาน 
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้แจ้งก าหนดการแก้ไขอักษร I ให้นิสิตผิดพลาด ท าให้นิสิต
แก้ไขอักษร I ในช่วงหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส่งผลให้นิสิตต้องคืนสภาพ รักษาสภาพ และส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และส่งรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวมาพร้อมนี้ อนึ่ง เนื่องจากเป็น
ความผิดพลาดของอาจารย์ผู้สอน กองบริการการศึกษา จึงได้ด าเนินการขออนุมัติให้นิสิตดังกล่าว ส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยให้นิสิตรับปริญญาพร้อมกับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และขออนุมัติคืนเงินค่าคืนสภาพ 
และค่าปรับการยื่นส าเร็จการศึกษาของนิสิตแต่ละราย รวมเป็นจ านวนเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  

   อนึ่ง กรณีของอาจารย์ผู้สอน แจ้งก าหนดการแก้ไขอักษร I ให้นิสิตผิดพลาด เห็นสมควรอยู่ในดุลยพินิจ
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
ความผิดของอาจารย์ผู้สอน กรณีแจ้งก าหนดการแก้ไขอักษร I ให้นิสิตผิดพลาด ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน 
นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ๒๓๓๔๙๑ การฝึกงาน เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่      
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีผลใช้กับนิสิตรหัส ๕๕ เป็นต้นไป  

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขดังนี้ 
๒.๑ แผนการศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น ให้ปรับแก้ไขรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา ๒๐๖๓๙๑ 

การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓) เป็น ๒๐๖๔๙๕ ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓)  
๒.๒ ปรับแก้ไขรหัสรายวิชา ๒๐๖๓๙๒ สัมมนา ๑(๐-๒-๑) เป็น ๒๐๖๔๙๖ สัมมนา ๑(๐-๒-๑) 
๒.๓ ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ๒๐๖๔๙๕ ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓) 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา       
และค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้  

๑. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา 
จาก  รายวิชา ๒๐๖๓๙๑ การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓) เป็น รายวิชา ๒๐๖๔๙๕ 

ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓)  
๒. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 

จาก  รายวิชา ๒๐๖๓๙๒ สัมมนา ๑(๐-๒-๑) เป็น รายวิชา ๒๐๖๔๙๖ สัมมนา ๑(๐-๒-๑)   
๓. เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา ๒๐๖๔๙๕ ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้ว คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ได้ปรับแก้ไข      

รายวิชาดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗      
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้  

๑. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา 
จาก  รายวิชา ๒๐๖๓๙๑ การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓) เป็น รายวิชา ๒๐๖๔๙๕ 

ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓)  
๒. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 

จาก  รายวิชา ๒๐๖๓๙๒ สัมมนา ๑(๐-๒-๑) เป็น รายวิชา ๒๐๖๔๙๖ สัมมนา ๑(๐-๒-๑)   
๓. เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา ๒๐๖๔๙๕ ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓) 

 
มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๑๑- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้  
๑.๑ เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา 

จาก  รายวิชา ๒๐๖๓๙๑ การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓) เป็น รายวิชา ๒๐๖๔๙๕ 
ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓)  

๑.๒ เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
จาก  รายวิชา ๒๐๖๓๙๒ สัมมนา ๑(๐-๒-๑) เป็น รายวิชา ๒๐๖๔๙๖ สัมมนา ๑(๐-๒-๑)   

๑.๓ เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา ๒๐๖๔๙๕ ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ๒(๐-๖-๓) 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง  ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่      
๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. ให้ปรับโครงสร้างจากเดิม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายบริหาร (๒) ฝ่ายวิชาการ (๓) ฝ่ายกิจการพิเศษ 
ปรับเป็น ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายบริหาร (๒) ฝ่ายวิชาการ (๓) ฝ่ายกิจการนิสิต (๔) ฝ่ายกิจการ
พิเศษและวิจัย 

๒. ให้แยกโครงสร้างออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
๒.๑ โครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒.๒ โครงสร้างการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑. ให้ปรับโครงสร้างจากเดิม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายบริหาร (๒) ฝ่ายวิชาการ (๓) ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ปรับเป็น ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายบริหาร (๒) ฝ่ายวิชาการ (๓) ฝ่ายกิจการนิสิต (๔) ฝ่ายกิจการ
พิเศษและวิจัย 

๒. ให้แยกโครงสร้างออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
๒.๑ โครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒.๒ โครงสร้างการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ปรับปรุงโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. ให้ปรับโครงสร้างจากเดิม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายบริหาร (๒) ฝ่ายวิชาการ (๓) ฝ่ายกิจการพิเศษ 
ปรับเป็น ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายบริหาร (๒) ฝ่ายวิชาการ (๓) ฝ่ายกิจการนิสิต (๔) ฝ่ายกิจการ
พิเศษและวิจัย 

๒. ให้แยกโครงสร้างออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
๒.๑ โครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒.๒ โครงสร้างการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑. ปรับโครงสร้างจากเดิม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายบริหาร (๒) ฝ่ายวิชาการ (๓) ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ปรับเป็น ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายบริหาร (๒) ฝ่ายวิชาการ (๓) ฝ่ายกิจการนิสิต                
(๔) ฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย 

๒. แยกโครงสร้างออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
๒.๑ โครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒.๒ โครงสร้างการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด าเนินการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ณ อ าเภอภูกามยาว 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ แต่เนื่องจากคณะฯ ได้พบว่าบริบทของคณะฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน ICT      
ไม่สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนในอ าเภอภูกามยาว ที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร             
และมีกิจกรรมหลักทางด้านเกษตรกรรม ประกอบกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พิจารณาเห็นว่า 
คณะฯ ได้มีความร่วมมือกับเทศบาลเมืองพะเยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการด าเนินโครงการ Smart Phayao 
จึงท าให้คณะฯ ต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคลลงพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวจ านวนมาก และคาดว่าการด าเนิน
โครงการดังกล่าว จะสามารถสร้างโมเดลที่จะน าไปขยายผลในชุมชนอ่ืนๆ ต่อไปได้ นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จึงขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จากอ าเภอภูกามยาว เป็นอ าเภอเมืองพะเยา ทั้งนี้ โครงการที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานในพ้ืนที่    
อ าเภอภูกามยาวมาก่อนหน้านี้ คณะฯ จะด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาของแหล่งทุน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากอ าเภอภูกามยาว            
เป็นอ าเภอเมืองพะเยา ทั้งนี้ โครงการที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานในพ้ืนที่อ าเภอภูกามยาว        
มาก่อนหน้านี้ คณะฯ จะด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาของแหล่งทุน ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ และกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา นัดประชุมหารือ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง  ความก้าวหน้าและขอหารือรูปแบบการจัดโครงการการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดโครงการการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘ 
ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการ
ที่สร้างโอกาสให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ 
นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  จึงขอเสนอความก้าวหน้าและขอหารือ
รูปแบบการจัดโครงการการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘ เพ่ือการมีส่วนร่วมของคณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘ 
๒. มหาวิทยาลัย ควรมีส่วนร่วมในการเตรียมโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยอย่างไร และควรให้

มีการงดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ หรือไม ่  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณและความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. ขออนุมัติใช้สถานที่ ห้องเรียน ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘ 
และโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาความก้าวหน้า
และขอหารือรูปแบบการจัดโครงการการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘ เพ่ือการมีส่วนร่วม ของคณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘ 
๒. มหาวิทยาลัย ควรมีส่วนร่วมในการเตรียมโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยอย่างไร และควรให้

มีการงดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ หรือไม ่          
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณและความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. ขออนุมัติใช้สถานที่ ห้องเรียน ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘ 
และโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้มีการงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาโท ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
๒. อนุมัตกิารใช้สถานที่หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดโครงการการประชุมวิชาการ

พะเยาวิจัย ๒๕๕๘ และโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ระหว่างวันที่ 
๒๗ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าหนังสือประสานไปยังกองบริการการศึกษา 
เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง  ขออนุมัติรูปแบบตราน้ าดื่มเพื่อใช้ประกอบขอใบรับรอง อย. จากส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาเขตเชียงราย ได้ด าเนินโครงการผลิตน้ าดื่มสุขภาพและการศึกษา โดยได้จัดท าตามล าดับ
ความส าคัญและข้อก าหนดของโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้ 

๑. โครงการผลิตน้ าดื่มและเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพและการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว เม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๒. การส่งมอบอาคารโครงการผลิตน้ าดื่มฯ โดยพระครูสถาพรเจติยาภิบาล และนายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง 
ได้ส่ งมอบแล้ว เมื่อวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และอธิการบดีลงนามเห็นชอบแล้ว เม่ือวันที่                    
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๓. คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์บริจาค (อาคารโครงการผลิตน้ าดื่มฯ) ได้ด าเนินการตรวจรับครุภัณฑ์
บริจาคเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พร้อมทั้งวิทยาเขตเชียงราย ได้น าขึ้น   
ทะเบียนบริจาค เม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๔. วิทยาเขตเชียงราย ได้ด าเนินการส่งตัวอย่างน้ าที่ผ่านขบวนการผลิตของโรงงาน ส่งมอบให้                   
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑/๑ เชียงราย ท าการทดสอบตัวอย่างน้ า และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์     
๑/๑ เชียงราย ได้ส่งผลการทดสอบให้วิทยาเขตเชียงราย เม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผล      
การทดสอบตัวอย่างน้ าดังกล่าวอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๐๕ 

  เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย วิทยาเขตเชียงราย จึงขออนุมัติรูปแบบตราน้ าดื่ม 
เพ่ือใช้ประกอบขอใบรับรอง อย. จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

๑. รูปแบบที่ ๑ น้ าดื่มสุขภาพ ตราฟ้ามุ่ย 
๒. รูปแบบที่ ๒ น้ าดื่ม ตราฟ้ามุ่ย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      
อนุมัตริูปแบบตราน้ าดื่ม เพ่ือใช้ประกอบขอใบรับรอง อย. จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

๑. รูปแบบที่ ๑ น้ าดื่มสุขภาพ ตราฟ้ามุ่ย 
๒. รูปแบบที่ ๒ น้ าดื่ม ตราฟ้ามุ่ย  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรูปแบบตราน้ าดื่ม รูปแบบที่ ๒ น้ าดื่ม ตราฟ้ามุ่ย เพ่ือใช้ประกอบ
ขอใบรับรอง อย. จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย   
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แจ้งการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอแจ้งการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๗ โครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ยืนยันการร่วมสมทบทุนวิจัย          
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยแบ่งเป็นทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จ านวน ๖ โครงการ และทุนพัฒนานักวิจัยจ านวน ๑ โครงการ 
รวมงบสมทบเป็นจ านวนเงิน ๑,๘๓๔,๐๐๐ บาท ซึ่งมีก าหนดจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๙๑๗,๐๐๐ บาท 
และปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๙๑๗,๐๐๐ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจะจ่ายงบประมาณไปยังนักวิจัยโดยตรง ทั้งนี้          
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้จัดท าสัญญารับทุนและจัดส่งให้มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะผู้รับทุนลงนาม
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  ส านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มอบหนังสือจรรยาบรรณ

การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  ขอมอบหนังสือจรรยาบรรณ       
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้แกม่หาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๐๐ เล่ม เพ่ือให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ 
ผู้เลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิทยาศาสตร์ ใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร         
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารรับรอง   
ส านักพระราชวัง พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถ        
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๕ โครงการ เพ่ือยกระดับ
ความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง และเพ่ิมช่องทาง  
การเข้าถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการให้มีความหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนได้พิจารณาสนับสนุน
งบประมาณให้กับโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานการประชุมการพัฒนาความร่วมมือด้านการสนับสนุนการวิจัย ระหว่าง

รองอธิการบดี ผู้อ านวยการ และผู้บริหารหน่วยงานวิจัย ร่วมกับ สกว. 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอแจ้งรายงานการประชุมการพัฒนาความร่วมมือด้านการสนับสนุน
การวิจัย ระหว่างรองอธิการบดี ผู้อ านวยการ และผู้บริหารหน่วยงานวิจัย ร่วมกับ สกว. เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 
 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง รายงานการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย ผศ.ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
พร้อมด้วยนางสาวอัญชลี  เทียมคีรี และนายณัฏฐ์  จันทร์บรรจง ผู้ประสานงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง  โครงการ TLO พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาการขอรับความคุ้มครองและการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TLO พ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษาการขอรับ
ความคุ้มครองและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย               
ที่มีผลงานวิจัย และต้องการจดทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้รับค าปรึกษา ตลอดจนสามารถยื่นขอจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
ให้ได้รับความคุ้มครอง โดยให้นักวิจัยคณะต่างๆ  สามารถจัดส่งรายชื่อนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย และที่ต้องการขอยื่นจดสิทธิบัตร
มายังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง  รายงานการเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานการเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี          
และนวัตกรรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (CMICE) จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 

 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง  สรุปการชี้แจงนโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย HERP ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุปการชี้แจง
นโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย HERP ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย    
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง  การด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการประชุมทางวิชาการที่มีคุณภาพ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการประชุม
ทางวิชาการที่มีคุณภาพ ตามมติที่ประชุมคณะท างานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ  สรเทศน์               
ชั้น ๓ อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง  ก าหนดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งก าหนดการติดตามและประเมินผล            
การด าเนินงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ        
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง รายช่ือวารสารที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งรายชื่อวารสารที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล    
ระดับนานาชาติ ซึ่งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับผิดชอบงานด้านการวิจัย การให้รางวัล
เผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากปัจจุบันได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง  การประเมินตนเองตามเกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสาร           

ในฐานข้อมูล TCI ปี  ๒๕๕๗  ของวารสารนเรศวรพะเยา และวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.            
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ          
ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการประเมินตนเองตามเกณฑ์เชิงคุณภาพ      
ในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ปี ๒๕๕๗ ของวารสารนเรศวรพะเยาและวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ในการพิจารณาคุณภาพวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน   
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าวารสารนเรศวรพะเยา 
และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ 
นิสิตและบุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้
ในศาสตร์ต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง  รายงานผลคะแนนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี 

ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลคะแนนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต   
ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนิสิตที่เข้ารับการทดสอบ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๔๖๑ ราย   
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยนิสิตสามารถตรวจสอบผลคะแนนผ่านระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) 
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕... 

 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง  รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง "การติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยกลไกการตรวจเยี่ยม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗" 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง "การติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยกลไกการตรวจเยี่ยม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗" โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (รศ.พูนพงษ์  งามเกษม) 
และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง           

การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ.  เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา          
จ านวน ๑๑ หลักสูตร ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา 
ได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ   
ที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา          

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗.๑ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเหน็ชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗.๒... 

 
 

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


-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗.๒ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง  รายงานผลการแข่งขันกีฬาผจญภัยนานาชาติเชียงราย แอดเวนเจอร์ ๒๐๑๔ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการแข่งขันกีฬาผจญภัยนานาชาติเชียงราย แอดเวนเจอร์ ๒๐๑๔           
ณ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว นักกีฬาจะต้อง         
วิ่ง ว่าย พาย ปั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย หลังจากที่ต้องประสบกับวิกฤติ        
ทางธรรมชาติแผ่นดินไหว จนท าให้นักท่องเที่ยวหดหายและกระทบกับเศรษฐกิจทุกภาคส่วนของจังหวัด ทั้งนี้ ตัวแทน
นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง รุ่นชายทั่วไป ประกอบด้วย 

๑. นายพรมงคล  ภู่ทอง รหัสนิสิต ๕๔๐๒๑๓๐๕ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๒. นายทรงสิทธิ์  มีแสง รหัสนิสิต ๕๔๐๘๑๗๖๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ เรื่อง  รายงานผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่          
๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสกายฮอล์ ชั้น ๕ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยพะเยาในเรื่องอัตลักษณ์ของบัณฑิต (มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี            
มีบุคลิกภาพที่ดี) และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเทควันโด ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ รวมถึงเพ่ือสร้าง
นักกีฬาและผลงานการกีฬาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตัวแทนนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลดังนี้ 
  ประเภท เคียวรูกิ (ต่อสู้) 

๑. นางสาวพรทิพา  นุโปจา วิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๗ กิโลกรัม 
ประชาชนหญิง Class A รุ่น A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทองแดง)  

๒. นายวัฒรินทร์  เขียนสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นน้ าหนัก ๕๔ – ๕๘ กิโลกรัม 
ประชาชนชาย Class A รุ่น B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) 

๓. นายพุฒชงค์  สุขจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวอุตสาหกรรม รุ่นน้ าหนัก ๖๗ – ๗๒ กิโลกรัม 
ประชาชนชาย Class A รุ่น E ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง) 

ประเภท พุมเซ่ (ท่าร า) 
๑. นางสาวพรนิภา  นุโปจา วิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) พุมเซ่เดี่ยวหญิง อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

สายแดง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ เรื่อง  รายงานสถานการณ์ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอรายงานสถานการณ์ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ เรื่อง  รายงานข้อมูลนิสิตพิการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ขอรายงานข้อมูลนิสิตพิการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗       
จ านวน ๑๗ ราย และข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา การกู้ กยศ. ทุนการศึกษา และความช่วยเหลืออ่ืนๆ 
เพ่ือจะได้จัดส่งรายชื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนิสิตพิการในระดับอุดมศึกษา และจะได้ด าเนินการ       
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการศึกษาตามความจ าเป็นพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒... 

 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ เรื่อง  รายงานการร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดดงมะเฟือง ต าบลจอมหมอกแก้ว 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานการร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพ่ือบูรณะวัดดงมะเฟือง ต าบลจอมหมอกแก้ว 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งน าโดย     
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นตัวแทนน าเงินบริจาคดังกล่าว ซึ่งรวบรวมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา   
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ เป็นเงินจ านวน ๓๑,๔๖๒.๕๐ บาท และจากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงินจ านวน ๒๒,๘๓๗.๕๐ บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๕๔,๓๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พัน
สามร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๓ เรื่อง  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย และวัดพระธาตุดอยจอมทอง 
ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
วิทยาเขตเชียงราย และวัดพระธาตุดอยจอมทอง ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันศุกร์ที่          
๒๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพ่ือสมทบทุนการก่อสร้างวิหารวัดพระธาตุดอยจอมทองหลังใหม่ และเพ่ือประกอบ
ศาสนกิจและท านุบ ารุงศาสนสถาน เนื่องจากวิหารหลังเดิมมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์
ในการก่อสร้างอีกเป็นจ านวนมาก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔... 
 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           

เรื่ อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร      
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร          

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ            
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ     
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๕  
 

 

- 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 

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

๑.๖ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๒๕- 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๐ (๔/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๘ ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์เครื่องมือกลาง จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์
ศูนย์เครื่องมือกลาง และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

ศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ด าเนินการรวบรวมผลงานการ
ประกวด และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ศูนย์เครื่องมือกลาง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

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

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑๐ ขอหารือเกี่ยวกับการให้อักษร I และอักษร P 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการให้อักษร I และอักษร P ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เฉพาะรายวิชา 

๗๐๔๔๗๓ ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา ๗๐๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ด้วยอักษร P ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

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

 

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

 
 
 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๓... 
 

 



-๒๖- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๓ (๗/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๖.๑.๔ ขอหารือเรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษานัดประชุมหารือกับวิทยาลัยการศึกษา 
เพื่อทบทวน เรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนัดประชุมหารือ
กับวิทยาลัยการศึกษา เพื่อทบทวน เรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๔ (๘/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๖.๑.๖.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          
ในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะระดับชุมชน 
(พะเยาทีวีชุมชน) ระหว่าง สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบี เอส สถาบันปวงผญาพยาว 
และมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะระดับชุมชน 

(พะเยาทีวี ชุมชน) ระหว่ างสถานี โทรทัศน์ ไทยพีบี เอส สถาบันปวงผญาพยาว               
และมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 
 

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะ
ระดับชุมชน (พะเยาทีวีชุมชน) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
สถาบันปวงผญาพยาว และมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๕ (๙/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๒ ขออนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน
ของกองบริการการศึกษา 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตโิครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๗- 
 

๔.๓ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๑ ที่ไม่สามารถเบิกได้ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมเป็น
จ านวนเงิน ๑๑๙,๖๕๐ บาท ตามรายการ ดังนี ้

 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม 
๑ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗    
 อาหารกลางวัน ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 
 อาหารว่าง (บ่าย) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารเย็น ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 
๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗     

 อาหารว่าง (เช้า) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารว่าง (บ่าย) ๙๓ ราย ๕๐ ๔,๖๕๐ 
 อาหารกลางวัน ๙๓ ราย ๓๐๐ ๒๗,๙๐๐ 

๓ ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ วันท่ี ๓๐ 
มิ.ย. ๕๗ ถึงวันที่ ๒ ก.ค. ๕๗ 

๑๑ 
ช่ัวโมง 

๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 

 รวม   ๑๑๙,๖๕๐ 
 

๒. มอบอ านาจให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลส่วนงานหรือหน่วยงานนั้นๆ มอบหมาย  
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีที่มีการใช้โรงแรม 
เป็นสถานที่ในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

กองการเจ้าหน้าที่ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
จัดส่งเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 
รุ่นที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน ๑๑๙,๖๕๐ บาท แก่กองคลัง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ  (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง                      
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน าประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 

๖.๒.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๒๘- 
 

๖.๒.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตร         
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ 
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชา 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชา             
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
โครงการพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

๖.๒.๒.๑ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
Dr.William Kingsbury อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษ         
เพื่อการสื่อสาร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให ้Dr.William Kingsbury อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวกนกกาญจน์  ยาแก้ว รหัสนิสิต ๕๖๐๓๔๙๔๑ จากเดิม C+ 
แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Dr.William Kingsbury เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น           
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน Dr.William Kingsbury ต่อไป 

๖.๒.๒.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี   
นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒ 

แก้ไขผลการศึกษาของนายภูวดล  เครือมา รหัสนิสิต ๕๕๑๑๒๕๕๔ จากเดิม C แก้ไขเป็น A 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น           

การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล ต่อไป 

๖.๒.๓.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๗๐๔๓๒๕ ภาพพิมพ์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ                   

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๗๐๔๓๒๕ ภาพพิมพ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา 

เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน           
นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา ต่อไป 

๖.๒.๓.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๙- 
 

๖.๒.๓.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์  อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๓๒๓๓๙๒ การฝึกงาน
เวชกิจฉุกเฉิน ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน           

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๓๒๓๓๙๒ การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน ๒ ภาคการศึกษาปลาย             
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์ เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะแพทยศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั กเตื อน           
นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๓.๓ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๒๓/๐๐๒๑๒๓ ภาษา 
สังคม และวัฒนธรรม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ส่งผลการศึกษาล่าช้า           

ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๓/๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น           

การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ ต่อไป 

๖.๒.๔ ขอหารือการเพิ่มระยะเวลาในการ
ตรวจข้อสอบและส่งรายงานผลการศึกษา 
รายวิชาของคณะนิติศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. ไม่อนุมัติการขยายเวลาในการตรวจข้อสอบและส่งรายงานผลการศึกษารายวิชาของคณะนิติศาสตร์ 

เนื่องจากการขยายระยะเวลาในการตรวจข้อสอบและส่งรายงานผลการศึกษาออกไป         
จะกระทบกับการลงทะเบียนรายวิชาของนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป รวมถึงการพ้นสภาพ
การเป็นนิสิต  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะนิติศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตรวจข้อสอบและส่งรายงานผลการศึกษารายวิชาของคณะนิติศาสตร์ 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ ขออนุมัติไม่รับนิสิตย้ายคณะในช้ันปีท่ี ๒ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติไม่รับนิสิตย้ายคณะ ในช้ันปีท่ี ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากนิสิตจะไม่ได้เรียนรายวิชา            
ตามแผน ในช้ันปีท่ี ๑ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของคุรุสภา 

๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ไม่รับนิสิตย้ายคณะ          
ในช้ันปีท่ี ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ต่อไป 

๑. วิทยาลัยการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ไม่รับนิสิตย้ายคณะ ในช้ันปีที่ ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ไม่รับนิสิตย้ายคณะ 
ในช้ันปีท่ี ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ต่อไป 

 

๖.๒.๗ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๐- 
 

๖.๒.๗ ขออนุ มั ติ ต าร างแนะแนวสั ญจร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตารางแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
แจ้งคณะ/วิทยาลัย ทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๘ ขออนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชา และ
จ านวนรับนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี ้
 

ที ่ ระดับ 
จ านวนหลักสูตร 

(รายการ) 
จ านวนรับ 

(คน) 
๑. ปริญญาตร ี ๘๘ ๖,๘๘๐ 
๒. ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ๗ ๓๔๐ 
๓. บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ๓๒ ๗๗๐ 
๔. บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ๑๐ ๙๕ 

 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับเพิ่มหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ในหลักสูตร/สาขาวิชา ท่ีคณะ/วิทยาลัย คาดว่าจะรับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับเพิ่มหลักสูตร/สาขาวิชา 
และจ านวนรบันิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในหลักสูตร/สาขาวิชา 
ที่คณะ/วิทยาลัย คาดว่าจะรับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๙ ขออนุมัติยกเลิกการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พิจารณาทบทวน
การยกเลิกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนนิเวศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง การประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน            
จากมูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ได้จัดการประชุมหารือแนวทาง  
การพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกลุ่มวิจัยเบาหวาน
และความดันของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ จ านวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งมูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนงาน
ด้านการวิจัยและงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองต่อพ้ืนที่และชุมชน โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านสุขภาวะ 
(Health and Wellness) ได้แก่ 

๑. Healthy aging ซึ่งประกอบไปด้วยการมองด้าน financial literacy, IT literacy และ Health literacy 
๒. NCD (Non Communicable Disease) 

ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ จึงขอเสนอการประชุม เรื่อง แนวทาง 
การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย และขอเสนอพิจารณาแนวทาง     
การท างานต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. เห็นควรมอบหมายหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวฯ จนเกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

๒. จัดตั้งคณะท างานในระดับมหาวิทยาลัย และมีตัวแทนของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ เพื่อให้เกิด
การท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย และขอเสนอ
พิจารณาแนวทางการท างานต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. เห็นควรมอบหมายหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวฯ จนเกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

๒. จัดตั้งคณะท างานในระดับมหาวิทยาลัย และมีตัวแทนของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ เพื่อให้เกิด
การท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ 
นัดประชุมหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์
แห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 

 
 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒  เรื่อง ขอหารือการจัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการ
โครงงานนิสิต ต่อเนื่องมาทุกปี โดยก าหนดวันจัดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ (วันจันทร์ของสัปดาห์วันวาเลนไทน์)    
เพ่ือเป็นเวทีให้นิสิตได้มีโอกาสน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ิมพูนทักษะด้านการท าวิจัย และจากประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับสากลและประชาคมอาเซียน นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือการจัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต 
ครั้งที่ ๔ เพ่ือให้สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์กับกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ข้อหารือการจัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๔ เพ่ือให้สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์กับกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนิสิต ต่อไป 
   
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของนิสิตภายใน
คณะ/วิทยาลัย เพ่ือร่วมหารือก าหนดจัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๔ ให้สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ 
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนิสิต กับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓  เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการประชุม KM4P 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ 
 คุณเอ้ือ อธิการบดี 
 คุณอ านวย ๑.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้อ านวยการกองแผนงาน 

๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา 

คุณกิจ ผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับ
มหาวิทยาลัย 

คุณลิขิต ๑. กลุ่มอัตลักษณ์บัณฑิต 
 ๑.๑ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ 
 ๑.๒ ผศ.ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ 
 ๒. กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
  ๒.๑ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล 
  ๒.๒ ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา 
 ๓. กลุ่มการบริหาร 
  ๓.๑ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ 
  ๓.๒ นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์  

โดยหลังจากการประชุม... 
 
 



-๓๓- 
 

 โดยหลังจากประชุมที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยความเห็นชอบของผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM4P กลุ่มการบริหาร เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 
เห็นควรสรุปผลการประชุม ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเข้ารับฟังสรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากคุณลิขิต ทั้ง ๓ กลุ่ม ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือน าไปเป็นข้อมูล 
ในการปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย และพร้อมเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาต่อไป 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือเกีย่วกับการสรุปผลการประชุม KM4P ดังนี้ 

๑. ขอความเห็นชอบการจัดประชุม KM4P ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (AAR) 
๒. ก าหนดการประชุม ครึ่งวันเช้าและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (เช้าวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ข้อหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการประชุม KM4P ดังนี้ 

๑. ขอความเห็นชอบการจัดประชุม KM4P ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (AAR) 
๒. ก าหนดการประชุม ครึ่งวันเช้าและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (เช้าวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 

   
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดการจัดประชุม KM4P 
ในวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (AAR) อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ

จ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้เงื่อนไข
ในการรับทุนมีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

  ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ จึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. จากเดิม ข้อ ๘.๑ เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาด าเนินการตามโครงการ 
เป็น เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง    
ต่อปีการศึกษา 

๒. เพ่ิมเติม ข้อ ๘.๒ ท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ร่วมกับศูนย์หรือหน่วยงาน
อ่ืนภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองการท ากิจกรรมจิตอาสาจากหน่วยงานที่นิสิตไปร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาด้วย  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๓๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา
นิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. จากเดิม ข้อ ๘.๑ เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาด าเนินการตามโครงการ 
เป็น เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง    
ต่อปีการศึกษา 

๒. เพ่ิมเติม ข้อ ๘.๒ ท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ร่วมกับศูนย์หรือหน่วยงาน
อ่ืนภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองการท ากิจกรรมจิตอาสาจากหน่วยงานที่นิสิตไปร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาด้วย 

  

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. จากเดิม ข้อ ๘.๑ เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาด าเนินการตามโครงการ 
เป็น เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง    
ต่อปีการศึกษา 

๒. เพ่ิมเติม ข้อ ๘.๒ ท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ร่วมกับศูนย์หรือหน่วยงาน
อ่ืนภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองการท ากิจกรรมจิตอาสาจากหน่วยงานที่นิสิตไปร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาด้วย 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕  เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗        
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และเป็นไปตามมติ        

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป   
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 
 
 



-๓๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๔๑๐๓ ฟิสิกส์เบื้องต้น 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๔๔๑๐๓ ฟิสิกส์เบื้องต้น                 
ของนางสาววรัญชนา  เต็งสุวรรณ์ รหัสนิสิต ๕๖๐๘๔๙๘๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง             
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๓ ฟิสิกส์เบื้องต้น เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์           
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๓ ฟิสิกส์เบื้องต้น แก้ไขผลการศึกษา 
ของนางสาววรัญชนา  เต็งสุวรรณ์ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี          
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗  เรื่อง โครงการจัดตั้งหน่วยบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๗/๒๒๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ขออนุมัติ
โครงการจัดตั้งหน่วยบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีและให้เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป นั้น 

   เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
และแนวทางในการบริหารงานตามที่ก าหนดไว้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
โครงการจัดตั้งหน่วยบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตโิครงการจัดตั้งหน่วยบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘  เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการ

บริหารงาน ที่อัตราเกินประกาศมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/๒๘๑๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กองคลัง ได้ขออนุมัติด าเนินการ       
จัดโครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงาน ซึ่งได้ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้าการศึกษาดูงาน จ านวน ๔๒ ราย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะด้านการบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้การท างาน
จากต้นแบบที่ดีเพ่ือที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของตนเอง รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 

   ทั้งนี้ กองคลัง ได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงานเรียบร้อยแล้ว 
โดยเบิกจากเงินรายได้ประจ าปี ๒๕๕๗ กองเพ่ือการศึกษา หมวดอุดหนุน โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรและระบบ   
การบริหารงาน ประจ าปี ๒๕๕๗ ดังนี้  

๑. อาหารเช้า จ านวน ๓ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท ๑๒๐ บาท ๒๐๐ บาท  เป็นจ านวนเงิน ๑๙,๓๔๐  บาท 
๒. อาหารกลางวัน จ านวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๕๕ บาท เป็นจ านวนเงิน   ๔,๓๔๖  บาท 
๓. อาหารเย็น จ านวน ๒ มื้อๆ ละ ๑๒๘ บาท และ ๑๕๑ บาท เป็นจ านวนเงิน ๑๑,๖๓๙  บาท 
๔. อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท เป็นจ านวนเงิน   ๒,๐๕๐  บาท 
รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๓๗,๓๗๕ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยค่าอาหารดังกล่าว 

อยู่ในจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูง จึงไม่สามารถเบิกตามระเบียบได้ ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการที่ไม่สามารถเบิกตามระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการ 
และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว จ านวน ๓๗,๓๗๕ บาท ต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงาน ที่อัตราเกินประกาศมหาวิทยาลัย ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๓๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงาน              

ที่อัตราเกินประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
๑.๑ อาหารเช้า จ านวน ๓ มื้อ มื้อละ ๑๐๐ บาท ๑๒๐ บาท และ ๒๐๐ บาท เป็นจ านวน 

๑๙,๓๔๐ บาท 
๑.๒ อาหารกลางวัน จ านวน ๑ มื้อ มื้อละ ๑๕๕ บาท  เป็นจ านวน   ๔,๓๔๖  บาท 
๑.๓ อาหารเย็น จ านวน ๒ มื้อ มื้อละ ๑๒๘ บาท ๑๕๑ บาท  เป็นจ านวน ๑๑,๖๓๙  บาท 
๑.๔ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท  เป็นจ านวน   ๒,๐๕๐  บาท  

๒. มอบอ านาจให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลส่วนงานหรือหน่วยงานนั้นๆ มอบหมาย  
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีที่มีอัตราการเบิกจ่าย
เกินประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔         
ในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
ผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้จัดท าเป็น ๒ ประกาศ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  บัดนี้ กองบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอน
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราการให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว                
กองบริการการศึกษาจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าว จ านวน ๒ เรื่อง รายละเอียดปรากฏ          
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณ
รายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิต    
ระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๓๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิต          

ระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราการให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนี้ 
๒.๑ ให้ปรับแก้ไข ข้อ ๒  

จาก ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
เป็น ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.๒ ให้เพ่ิมเติมข้อความ “ให้ยกเลิกประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้             
ให้ใช้ประกาศนี้แทน” ใน (ร่าง) ประกาศดังกล่าว 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองคลังเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันด าเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาการจัด  
การเรียนการสอน การท านุบ ารุง และการบริการวิชาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาต้น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยใช้โปรแกรม Speexx ออนไลน์ บนระบบ E – Learning รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ รายงานแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี            
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งการจัดท าเสื้อม่วง We Love UP มอบให้กับเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์             
และเครือข่ายงานธุรการ รวมทั้งได้มอบแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ

การพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ๒ กลุ่ม จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๓.๒ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้ง (ร่าง) แนวคิดขั้นตอนการด าเนินโครงการ              
"การสังเคราะห์ความรู้จากการวิจัยเพ่ือเผยแพร่" ในระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๓ รายงานสรุป... 
 
 



-๓๙- 
 

๖.๒.๓.๓ รายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) ให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจ าปี ๒๕๕๗ 
(ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่             
จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งก าหนดการจัดโครงการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกิจกรรม

เดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๔.๐๐ น. 
ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง และหน้ามหาวิทยาลัย ถึงสนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๕ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รายงานสกู๊ปข่าวการด าเนินงานร่วมกับชุมชน จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
๖.๒.๕.๑ โครงการค่ายพยาบาลอาสาสัมพันธ์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์  
๖.๒.๕.๒ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้านการป้องกันโรคเบาหวานด้วยอาหารตามวิถีล้านนา 
๖.๒.๕.๓ โครงการเมืองน่าอยู่สู่ต าบลแม่ใส 

 
๖.๒.๖ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง) มอบเงินสมทบทุนค่าใช้จ่ายในก่อสร้างห้องคนไข้พิเศษ             

ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันมหิดล ระลึกคุณพระบิดา             
แห่งการแพทย์แผนไทย เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท   

 
๖.๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) แนะน าการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (TQF : Thailand Qualification Framework) เว็บไซต์ 
tqf-demo.up.ac.th  

 
๖.๒.๘ หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล แนะน าการใช้งานระบบบริการการศึกษา เว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

เพ่ือตรวจสอบรายงานสถิติจ านวนนิสิต Drop out ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๔๐- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


