
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๙๐ (๗/๒๕๕๘) 

วันพุธที ่๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นายปัญญา  ยงยิ่ง) แทน 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
 
 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

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 

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

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

(นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. ดร.พงศกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย  
๖. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 

๗. นางสาวสุคนธ ์ ยากี... 
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๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๘. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๐. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๑. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นางสาวฉวีวรรณ  บุญธรรม หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
๑๓. นางสาวดวงเดือน  ยะนา หัวหน้างานทุนการศึกษา 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๕. นายพัฒนพงศ์  สมุทรหล้า บุคลากร 
๑๖. นายอดิศร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. แนะน า รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๒. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๒ ท่าน คือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ) และรองศาสตราจารย์ 
ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์ (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์)  

๓. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (สายวิชาการ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน ๓ ท่าน คือ 
๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี คณะวิทยาศาสตร์ 
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 
๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงนาฏ เพชรประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๔. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมแก่นิสิตที่มีผลการเรียนต่ า เพื่อลดปัญหาการ drop out ของนิสิต 
๕. มอบคณบดีเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยการสร้างทีมงานภายในคณะให้มีความพร้อมส าหรับ

ต าแหน่งผู้บริหาร ซึ่งสามารถต่อยอดการบริหารงานได้ เมื่อคณบดีสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่ง 
๖. มอบคณบดีแต่ละคณะ/วิทยาลัย ศึกษารายละเอียดข้อมูลหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน  AUN QA  

และ CUPT QA  
๗. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ขอให้คณะ/วิทยาลัย 

พิจารณารับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออย่างน้อยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
เท่านั้น 

 
 

๘. มอบคณะ/วิทยาลัย... 
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๘. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาการใช้งาน application ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิต  
๙. มอบคณะ/วิทยาลัย ส ารวจการขอต าแหน่งทางวิชาการ และการขอเพิ่มอัตราอาจารย์ภายในคณะ/วิทยาลัย 

ทั้งนี้ กรณีมีการขอเพิ่มอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตรภายในคณะ/วิทยาลัย ให้พิจารณาจ านวนนิสิตทีเ่ข้าศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาด้วย 

๑๐. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณรายได้ของคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ซึ่งปัจจุบันจ้างในอัตราเงินเดือน 
๑๕,๐๐๐ บาท ให้สามารถปรับอัตราค่าจ้างเป็น ๑๖,๒๐๐ บาท ได้ หากคณะมีงบประมาณจ่ายค่าจ้างเพิ่ม 
อนึ่ง หากในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่มีงบประมาณในการจ่ายค่าจ้างเพิ่ม ให้ด าเนินการตั้งงบประมาณในปีถัดไป 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปรับฐานอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอัตราเงินเดือน 
๑๖,๒๐๐ บาท แล้ว 

๑๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประสานและรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนจาก
มหาวิทยาลัยพะเยาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  

๑๒. มอบผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๓. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ในการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวทิยาลัยพะเยา 
พร้อมกับเข้าด าเนินการปักแนวเขตโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อพิพาทในพื้นที่ดังกล่าว 
ทางกรมป่าไม้ และคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ของจังหวัดพะเยา จะด าเนินการตรวจสอบข้อพิพาทดังกล่าวต่อไป 

๑๔. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา และคาดว่าจะด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

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

๑๖. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ จะเข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  ด้านทุนการศึกษา และให้การสนับสนุนแหล่งฝึกงาน
ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

๑๗. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การคัดกรองและ 
แนวปฏิบัติในการคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โดยให้น าไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙   

๑๘. ก าหนดการลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ คาดว่าประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  

๑๙. มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย น าประเด็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาไปแจ้งให้
บุคลากรภายในสังกัดทราบต่อไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๘๙ (๖/๒๕๕๘) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๙ (๖/๒๕๕๘)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๙ (๖/๒๕๕๘)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
สอบวัดความรู้ทางด้านภาษา เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
สอบวัดความรู้ทางด้านภาษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้           
ทางด้านภาษา 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองแผนงาน ได้ส ารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องบริการด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ บริการด้านกายภาพ 
ที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน  ๆบริการด้านสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ นั้น  

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบสรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตเชียงราย 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ใช้สถานที่ของวิทยาเขตเชียงราย เป็นห้องเรียนในการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และบัณฑิตศึกษา นั้น  

  วิทยาเขตเชียงราย จึงขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตเชียงราย 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตฯ สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนเพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
ข้อหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตเชียงราย ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาเขตเชียงรายเป็นผู้จัดท า Common Data Set ในการประเมิน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตเชียงราย และให้ประสานหลักสูตรกับคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการประเมิน           
พร้อมกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะไม่ประเมินวิทยาเขตเชียงราย เนื่องจากการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาเขตเชียงรายใช้หลักสูตรของคณะในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่      
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
๓. มอบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาคุณภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ.  
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา             
จ านวน ๒ 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 เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 
 
 

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


-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อ
ประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ คุณวุฒิ ดังนี้ 

๑. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต         
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยให้พัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีผลงานวิจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างต่อเนื่อง และควรเป็นผลงานวิจัยที่ทันสมัย มีการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ          
ในศาสตร์นั้น ๆ ในรอบห้าปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งข้อหารือ กรณีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์             

ขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งข้อหารือ กรณีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์             
ขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งการอนุมัติโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘            
โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๓๘๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ่านทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาต าบลแม่กา ภายใต้โครงการ หนึ่งคณะ 

หนึ่งโมเดล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาต าบลแม่กา 
ภายใต้โครงการ หนึ่งคณะ หนึ่งโมเดล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เทศบาลต าบลแม่กา ชมรมผู้สูงอายุต าบลแม่กา ผู้แทนองค์กรศาสนาต าบลแม่กา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล           
และโรงเรียนแม่ต  าบุญโยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 
 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

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

 

 

 
 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ          

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี ้

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

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

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๑... 
 

 



-๑๒- 
 

- 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 ในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

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

 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ 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
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๒ (๑๖/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๖.๑.๘ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเภสัชศาสตร์ ประสานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร            
และผู้ ช่วยอธิการบดี (นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์) ประชุมหารือในการจัดท า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการหารือ 
การจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร
สถานปฏิบั ติ การเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๔... 
 

 



-๑๓- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๔ (๑/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๔ ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ 

เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์ที่คณะจะจัดจ าหน่าย
และจัดหามาจ าหน่าย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์ที่คณะจะจัดจ าหน่าย

และจัดหามาจ าหน่าย  
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) แต่งตั้งคณะกรรมการ           

ในการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์
ที่จะจัดจ าหน่ายและจัดหามาจ าหน่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินการของ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ 
ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) ในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และได้เรียนเชิญ
ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสรรหา
คณะกรรมการที่เหมาะสมต่อไป   

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๘ (๕/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๑ ขออนุมั ติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี           

ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๒๑๒๑ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๒๑๒๑ สารสนเทศเพื่อการศึกษา

ค้นคว้า แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวสุมินตรา  อินเป็ง รหัสนิสิต ๕๖๐๗๒๔๔๘ จากเดิม F 
แก้ไขเป็น D 

๒. อนุมัติให้เว้นการลงโทษ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ในครั้งนี้ไปก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา           
ไม่ได้ระบุข้อมูลกรณีผลคะแนนของนิสิตไม่สัมพันธ์กันกับข้อมูลในระบบลงทะเบียนของนิสิตรายดังกล่าว
ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบกับอาจารย์ประจ ารายวิชา
ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลผลคะแนนของนิสิต ก่อนน าไฟล์ CSV เข้าสู่ระบบ reg จึงท าให้เกิด
ความผิดพลาดดังกล่าว 

๓. มอบกองบริการการศึกษา น ากรณีดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติต่อไป 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการแก้ไขผลการศึกษา 
กรณี ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๒๑๒๑ สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า
กรณีดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๑.๒ ขอห ารื อก ารจั ดท าต ราป ระทั บ         
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ตราประทับคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการติดต่อกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในการออก
หนังสือรับรอง  เพื่อการศึกษาต่อของนิสิตและบุคลากรภายในคณะ กรณีที่แบบฟอร์มก าหนดให้
ประทับตราของคณะ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว    

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง การติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่  ๒ 
(มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่       
๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘) และมอบให้หน่วยบริหารความเสี่ยง น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอพิจารณาการติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘) ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
การติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘) ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา        
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘)  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการหักเงินร้อยละ ๑๐ ของที่ได้รับทั้งจ านวนเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย                        
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือท าการจัดนิทรรศการนิสิต – นักศึกษา ในงานสถาปนิก’๕๘ 
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็คเมืองทองธานี นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติยกเว้นการหักเงินร้อยละ ๑๐ ของที่ได้รับ
ทั้งจ านวนเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องจากเงินสนับสนุนที่
ได้รับจ านวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) มิได้มาเพ่ือหวังผลประโยชน์หรือผลก าไรแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
อนุมัติยกเว้นการหักเงินร้อยละ ๑๐ ของที่ได้รับทั้งจ านวนเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเว้นการหักเงินร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ได้รับสนับสนุนจากสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน ๙,๐๐๐ บาท เป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 
 
 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๕๘) 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขและน าเสนอแนะแนวทางการจัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งได้จัดท าขึ้นโดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากการบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และสรุปผลตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ นั้น 

  หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๒. มอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการด าเนินงาน

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
อนุมัตแิผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมอบหน่วยบริหารความเสี่ยง 
ปรับแก้ไขแผนบริหารความเสี่ ยงดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๒. มอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการด าเนินงาน
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ รายงานโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 
การประชุม 

๖.๒.๑.๒ ส านักงานจังหวัดพะเยา ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้ องประชุ มจอมทอง ชั้ น ๔ ศาลากลางจั งหวั ดพะเยา ทั้ งนี้  สามารถดาวน์ โหลดได้ ที่ 
www.phayao.go.th/กระดานสนทนา/มุมส านักงานจังหวัดพะเยา/กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

๖.๒.๑.๓ ส านักงาน... 
 
 



-๑๖- 
 

๖.๒.๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งการพัฒนาระบบและการใช้ข้อมูลงานวิจัยในระบบ NRPM 
ของ วช. ทั้งนี้ เมื่อระบบ NRMS พัฒนาแล้วเสร็จครบทุกระบบงาน วช. จะถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ NRPM 
เข้าสู่ระบบ NRMS และจะด าเนินการแจ้งหน่วยงานภาครัฐได้ทราบความก้าวหน้าต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ วีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรม QA2KM รอบ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๖.๒.๑.๕ ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการ KM4RSC TEAM ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘           
ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 

๖.๒.๑.๖ ก าหนดการบรรยายเกณฑ์การประเมิน AUN – QA โดยรองศาสตราจารย์ ชวลิต  วงษ์เอก ระหว่างวันที่ 
๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  อาคารส านักงานธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๑.๗ ก าหนดการอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าสู่ Edpex ในระดับ ๒๐๐ – ๒๕๐ คะแนน รุ่นที่ ๑๓ – ๑๔ 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค แอท รัชดา กรุงเทพมหานคร 

๖.๒.๑.๘ ก าหนดการบรรยายเกณฑ์การประเมิน CUPT – QA โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  ลือประเสริฐ 
ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๒ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะเยา            

ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องภูกามยาว ๑ 
อาคารเรียนรวมหลังเก่า ทั้งนี้ สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ 
งานสวัสดิการบุคลากร โทรศัพท์ภายใน ๑๐๔๓  

๖.๒.๒.๒ ก าหนดการโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๒ โครงการพัฒนาทักษะหัวหน้าสาขาวิชา รุ่นที่ ๑ 
และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘         
ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม ่โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หัวหน้างาน เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ของการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และก าหนดเป้าหมายในการบริหารงานตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๖.๒.๒.๓ การประชุมคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน 
เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 

http://www.trivago.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF-519/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A5-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2-2057124?sem_keyword=_cat:trivago.co.th&sem_creativeid=62390918843&sem_matchtype=b&sem_network=g&sem_device=c&sem_placement=&sem_target=&sem_adposition=1t3&sem_param1=&sem_param2=&sem_campaignid=&sem_adgroupid=&sem_targetid=&sem_location=&cip=661131


-๑๗- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


