
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๙๕ (๑๒/๒๕๕๘) 

วันพุธที ่๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
 
 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

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

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวพิไลพร  จงรวมกลาง) แทน 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

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

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 
 
 

๖. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด... 
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๖. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นายอดิศร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๒ ท่าน คือ 
รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก (คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมเดินทางออกแนะแนวสัญจร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา และชี้แจงข้อมูลการรับสมัครบุคคล 
เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยายังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบส าหรับใช้ผลิตน้ าประปาภายในมหาวิทยาลัย  
เนื่องจากปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย ซึ่งเป็นแหล่งน้ าดิบส าคัญส าหรับใช้ผลิตน้ าประปา 
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีน้ าคงเหลือในอ่าง และไม่สามารถจ่ายน้ าดิบส าหรับใช้ผลิตน้ าประปาได้ 
จึงได้วางแนวทางในการพิจารณาหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม โดยประสานการสร้างสถานีจ่ายน้ าเพ่ิมแรงดัน 
พร้อมทั้งวางท่อส่งน้ าให้บริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา กับการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๙ และด าเนินการ
ขุดขยายอ่างเก็บน้ าเพ่ือกักเก็บน้ า พร้อมทั้งได้ประสานขอฝนเทียม กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

๔. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) รวบรวมข้อมูลจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา           
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ CUPT QA โดยใช้งบประมาณในการจัดท าคู่มือดังกล่าวจากกองบริการการศึกษา           
และให้ด าเนินการจัดส่งไปยังคณะ/วิทยาลัย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๙๓ (๑๐/๒๕๕๘) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๓ (๑๐/๒๕๕๘) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๓ (๑๐/๒๕๕๘) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๙๔ (๑๑/๒๕๕๘) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๔ (๑๑/๒๕๕๘) นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๔ (๑๑/๒๕๕๘) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการ
ส่งเสริมนิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล      
ในการส่งเสริมนิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘        
เพ่ือเป็นรางวัลและขวัญก าลังใจให้กับนิสิตที่ให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว และได้เห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมนอกชั้นเรียน  
ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้เป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ  
รวมถึงกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตที่ได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องเป็นที่ประจักษ์ จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์
สาขานั้นๆ  

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล      
ในการส่งเสริมนิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตดีเด่น 
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนา

เทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผ่านการตรวจสอบจากกองการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย     
ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๖- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุน                  
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน              
ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพ่ิมพูนทักษะความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้การน า          
องค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยาไปปฏิบัติงานร่วมกับ
ภาคเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย การสนับสนุนอาจารย์ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม

หรือภาคธุรกิจ (Talent Mobility) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน       

ในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

ในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน                
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๗- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ปรับแก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว   

กรณกีารจ่ายค่าตอบแทนแก่อาจารย์ และค่าชดเชยที่มหาวิทยาลัยพึงจะได้รับต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และสโมสรโรตารี

พะเยา ภาค ๓๓๖๐ ประเทศไทย และสโมสรโรตารี Chungli Chung Shing ภาค ๓๕๐๐ 
ประเทศไต้หวัน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่อนุสนธิจากการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องสถานการณ์และแนวทางควบคุมไข้เลือดออก                                                 
ที่มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักงานสาธารณสุข       
จังหวัดพะเยา และสโมสรโรตารี จาก ๑๔ ประเทศ ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อันน าไปสู่ผลการศึกษา        
เรื่องพะเยาโมเดล “Phayao model for Dengue Fever Control” ที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ในปี ๒๕๕๗ โดยจังหวัดพะเยา    
มีสถิติการระบาดสูงสุดในประเทศไทย ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งหากมีการด าเนินการร่วมมือของภาคส่วนต่าง  ๆจะท าให้จังหวัดพะเยา             
และจังหวัดใกล้เคียงสามารถจัดกิจกรรมหลากหลายครอบคลุมพ้ืนที่ต่างๆ และหาต้นแบบในการควบคุมโรคไข้เลือดออก                        
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตนเองและท้องถิ่นอ่ืน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ สโมสรโรตารีพะเยา          
ภาค ๓๓๖๐ ประเทศไทย และสโมสรโรตารี Chungli Chung Shing ภาค ๓๕๐๐ ประเทศไต้หวัน องค์กรสากลที่มีวัตถุประสงค์             
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบ าเพ็ญประโยชน์ มีเป้าหมายที่จะด าเนินโครงการควบคุมไข้เลือดออก และมหาวิทยาลัยพะเยา
ซึ่งมีบุคลากรที่สามารถค้นคว้า วิจัย จัดการเรียนการสอนในด้านที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่ความร่วมมือและการด าเนินการที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ นั้น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
และสโมสรโรตารีพะเยา ภาค ๓๓๖๐ ประเทศไทย และสโมสรโรตารี Chungli Chung Shing ภาค ๓๕๐๐ ประเทศไต้หวัน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) บันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และสโมสรโรตารีพะเยา ภาค ๓๓๖๐ ประเทศ
ไทย และสโมสรโรตารี Chungli Chung Shing ภาค ๓๕๐๐ ประเทศไต้หวัน ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และสโมสรโรตารีพะเยา 
ภาค ๓๓๖๐ ประเทศไทย และสโมสรโรตารี Chungli Chung Shing ภาค ๓๕๐๐ ประเทศไต้หวัน 

๒. มอบงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘            
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     

(ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๒ 
ฟิสิกส์ ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์        

ดร.วัชราวุฒิ  กฤตินธรรม ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย และ ดร.สิริกมล  แสงมีอานุภาพ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ 
มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ของนิสิตจ านวน ๙ ราย ดังนี้ 

๑. นายปาณัสม์    เร่งเร็ว   รหัสนิสิต ๕๗๐๒๒๔๑๑  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C  
๒. นายอาทิตย์  แก่นใจ  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๔๒๕๕  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๓. นางสาวฉัตราภรณ์ ภคเลิศพิเชียร รหัสนิสิต ๕๗๒๐๓๙๐๖  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๔. นางสาวพัชรีพร   การเพียร รหัสนิสิต ๕๗๒๐๔๔๔๖  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๕. นางสาววรวรรณ์   ขันปิงปุ๊ด รหัสนิสิต ๕๗๒๐๔๖๗๑  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 
๖. นายนิกร   แก้ววงษา รหัสนิสิต ๕๗๑๐๒๙๓๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 
๗. นายวัชรากร   นาควิเชียร รหัสนิสิต ๕๗๑๐๓๔๓๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 
๘. นางสาวธนัชชา   ตะปินะ  รหัสนิสิต ๕๗๑๐๓๕๕๖  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๙. นางสาวพัชรินทร์   ดวงจินดา รหัสนิสิต ๕๗๑๐๓๙๘๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 

 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ... 
 
 



-๙- 
 

   ทั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์                 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้กรอกคะแนนเก็บผิดพลาดใหน้ิสิตทั้ง ๙ ราย เป็นเหตุให้ผลการเรียนของนิสิตไม่ถูกต้อง 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ แก้ไขผลการศึกษาของ
นิสิตจ านวน ๙ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายปาณัสม์   เร่งเร็ว  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๒๔๑๑ จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C  
๑.๒ นายอาทิตย์ แก่นใจ รหัสนิสิต ๕๗๐๒๔๒๕๕  จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ 
๑.๓ นางสาวฉัตราภรณ์ ภคเลิศพิเชียร รหัสนิสิต ๕๗๒๐๓๙๐๖  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๔ นางสาวพัชรีพร การเพียร รหัสนิสิต ๕๗๒๐๔๔๔๖  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๕ นางสาววรวรรณ์ ขันปิงปุ๊ด รหัสนิสิต ๕๗๒๐๔๖๗๑  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 
๑.๖ นายนิกร  แก้ววงษา รหัสนิสิต ๕๗๑๐๒๙๓๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 
๑.๗ นายวัชรากร  นาควิเชียร รหัสนิสิต ๕๗๑๐๓๔๓๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 
๑.๘ นางสาวธนัชชา ตะปินะ รหัสนิสิต ๕๗๑๐๓๕๕๖  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๙ นางสาวพัชรินทร์ ดวงจินดา รหัสนิสิต ๕๗๑๐๓๙๘๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง           
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๒ 
การจัดการการด าเนินชีวิต 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 

ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ ์อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๕๑๗๒ 
การจัดการการด าเนินชีวิต ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายบัญชา   มั่นพะแนง  รหัสนิสิต ๕๗๑๒๑๑๔๑  จากเดิม D  แก้ไขเป็น C 
๒. นายกิตต ิ  ลิ้มด ารงกุล  รหัสนิสิต ๕๗๐๓๔๑๕๕  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก   
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต 
แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายบัญชา   มั่นพะแนง  รหัสนิสิต ๕๗๑๒๑๑๔๑  จากเดิม D แก้ไขเป็น C 
๑.๒ นายกิตติ   ลิ้มด ารงกุล  รหัสนิสิต ๕๗๐๓๔๑๕๕  จากเดิม C แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์         
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 
 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการ ภายในพื้นที่
ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้อนุญาตให้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดย ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 
หัวหน้าโครงการ “การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และการผลิตสัตว์แก่เกษตรกร
ในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบนสอง (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช.ภาคเหนือ โดยมีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนี่งแสนบาทถ้วน) 
ทั้งนี้ ใช้พ้ืนที่ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา ซึ่งเป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ร่องขุยและป่าแม่ต  า ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ก่อสร้างโรงเรือนเพ่ือเป็นสถานที่ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และการผลิตสัตว์      
แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว นั้น  

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ปฏิบัติการ
และบริการวิชาการ ภายในพ้ืนที่ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ “การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และการผลิตสัตว์แก่เกษตรกร  
ในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบนสอง (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)” โดยมีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนี่งแสนบาทถ้วน) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการ ภายในพ้ืนที่ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินการก่อสร้าง
โรงเรือนศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และการผลิตสัตว์แก่เกษตรกร         
ในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบนสอง (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)” โดยใช้งบประมาณจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช. ภาคเหนือ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนี่งแสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ 
ภายใต้การด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. จัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ 
๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม

ยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๑๒- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ 
๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการและ

ฝึกอบรมยางภาคเหนือ  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

๑. จัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ 
๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม

ยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติจัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ โดยอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ          

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งเอกสารการเงิน  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกลางและกองคลัง ได้เวียนแจ้งแนวทางการรับ – ส่งเอกสารทางการเงิน โดยให้เจ้าหน้าที่การเงิน
และพัสดุของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการรับ – ส่งเอกสารการเงินที่กองคลังด้วยตนเอง 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความผิดพลาดในการสื่อสารการจัดท าเอกสารหรือการแก้ไขเอกสารการเงิน และเพ่ือเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางกับเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ รวมทั้ง       
เพ่ือความรวดเร็วในการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน อนึ่งการรับ – ส่งเอกสารทางการเงิน ได้ด าเนินการรับ – ส่ง โดยเจ้าหน้าที่
การเงินมาสักระยะหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่การเงินได้สะท้อนปัญหาจากการด าเนินการดังกล่าว ดังนี้ 

๑. ปัจจุบัน ภาระหน้าที่งานและความรับผิดชอบงานของงานการเงินและพัสดุนั้น รับผิดชอบหลายอย่าง
ด้วยกัน และถ้าหากให้ต้องไปเดินเอกสาร ก็จะท าให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างล่าช้า 

๒. เมื่อมีผู้มาติดต่อเรื่องต่าง  ๆที่เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุนั้น จะท าให้ไม่สามารถติดต่อประสานงานได้
โดยทันท ี

กองกลางและกองคลัง จึงได้หารือกันเพ่ือปรับแนวทางการรับ – ส่งเอกสารทางการเงินของกองคลัง            
และได้ด าเนินการปรับแก้ไขแนวปฏิบัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

  กองกลางและกองคลัง จึงขออนุมัติแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งเอกสารการเงิน รายละเอียดปรากฏ    
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

อนุมัติแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งเอกสารการเงิน ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งเอกสารการเงิน โดยมอบกองกลาง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติดังกล่าว 
ไปยังคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ พิจารณาการจ้างพนักงานเดินเอกสาร โดยใช้เงินรายได้ของคณะ 
ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ พิจารณาตามความเหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองกิจการนิสิต 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานในส่วนงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานของกองกิจการนิสิต ออกเป็น ๗ ส่วนงาน คือ งานธุรการ 
งานบริการและสวัสดิการ งานกิจกรรมนิสิต งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน งานวินัยและพัฒนานิสิต งานทุนการศึกษา 
และงานกีฬาและนันทนาการ ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่        
๙๒ (๙/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา   
จิตอาสา (UPSR) นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองกิจการนิสิต เพ่ือรองรับภารกิจในการท างาน
ร่วมกับเครือข่ายที่สนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองกิจการนิสิต ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองกิจการนิสิต โดยไม่เพ่ิมอัตราบุคลากร 
 
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 ดังนี้ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ทั้งนี้... 
 
 



-๑๔- 
 

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 ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาประกาศฯ เรื่อง ก าหนดวิชา
เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา)  

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาประกาศฯ เรื่อง ก าหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์
ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 
 

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


-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู          
และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ เพ่ือ
ประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ คุณวุฒิ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗)  
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๔. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๗) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง สภาวิศวกร ขอแจ้งการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ส าหรับผู้เข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  สภาวิศวกร ขอแจ้งการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ส าหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีเงื่อนไขการรับรองปริญญา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง สภาการพยาบาล ขอแจ้งการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

สรุปเรื่อง 
  สภาการพยาบาล ขอแจ้งการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยให้คณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งชื่อผู้เข้ารับการอบรม ผู้ส าเร็จการอบรม 
และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ให้สภาการพยาบาลทราบด้วย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอแจ้งการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอแจ้งการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ่งเป็นทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จ านวน ๔ โครงการ และทุนพัฒนานักวิจัย    
จ านวน ๑ โครงการ รวมงบสมทบเป็นเงินจ านวน ๑,๙๐๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)               
ซึ่งมีก าหนดจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๘๑๖,๘๕๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๘๓๘,๙๕๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
สรุปเรื่อง 
  ศาลากลางจังหวัดพะเยา ขอแจ้งข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และขอความร่วมมือ ดังนี้ 

๑. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

๒. ศึกษาข้อมูลหมู่บ้าน สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของพ้ืนที่ ภายใต้กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ        
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ของจังหวัดพะเยา    
ในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน ๒๓๑ หมู่บ้าน 

 
 

๓. ให้ดาวน์โหลดข้อมูล... 
 
 



-๑๗- 
 

๓. ให้ดาวน์โหลดข้อมูลคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
และชนบทและความมั่นคง ข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทาง         
และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ได้ที่ www.phayao.go.th/กระดานสนทนา/
มุมส านักงานจังหวัด/กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง ผลการประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจในระยะเวลาจ ากัด (pitching) โครงการ 
“Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE” 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอแจ้งผลการประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจในระยะเวลาจ ากัด (pitching) 
โครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE” เมื่อวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
แคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) ร่วมกับเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
ภาคเหนือตอนบน ๖ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่าย) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE” 
จ านวน ๙ ราย โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มธุรกิจ คือ 

๑. ธุรกิจความงาม BarisCoff 
๒. ธุรกิจอาหารว่าง Cute Corn 
๓. ธุรกิจเบเกอรี่ Banoffee 
ซึ่งจากการเข้าร่วมของนิสิตทั้ง ๓ กลุ่มธุรกิจ นิสิตได้รับความรู้เบื้องต้นในการท าธุรกิจเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ

รวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และมีนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ธุรกิจอาหารว่าง 
Cute Corn รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ 
กองทุนเพ่ือการศึกษาให้ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนายา อาหาร เครื่องส าอางและสมุนไพร โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
๓๙๘,๘๔๙.๘๐ บาท และมียอดงบประมาณคงเหลือ ๒๗๑,๑๕๐.๒๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑... 

 
 

http://www.phayao.go.th/กระดานสนทนา/มุมสำนักงานจังหวัด/%20กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
http://www.phayao.go.th/กระดานสนทนา/มุมสำนักงานจังหวัด/%20กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การหารือแนวทางการด าเนินงาน ด้าน วทน.    
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ไตรมาสที่ ๓)” 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.๑)  
ขอสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การหารือแนวทางการด าเนินงาน ด้าน วทน. ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน (ไตรมาสที่ ๓)” 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมรรักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการร่วมบูรณาการ          
งานด้าน วทน. ในพ้ืนทีภ่าคเหนอืตอนบน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง กิจกรรมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการเกษตรจังหวัดพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ขอแจ้งการจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการเกษตร
จังหวัดพะเยา เพ่ือชี้แจงแนวทางและทิศทางในการพัฒนาศักยภาพของการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดพะเยา
ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนการน าเสนอผลการวิจัยในพ้ืนที่การผลิตพืชผลทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยพะเยาและส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท าความเข้าใจในการผลิตพืชปลอดภัย เพ่ือการแข่งขันเตรียมความพร้อม    
ในการเข้าสู่การแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเข้าสู่ AEC ต่อไป ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม        
ภูกามยาว ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง รายงานผลการตัดสินรางวัลการประกวดธุรกิจนวัตกรรม Most Innovation Awards ๒๐๑๕ 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานผลการตัดสินรางวัลการประกวดธุรกิจนวัตกรรม Most Innovation Awards 
๒๐๑๕ โดยนางอุไรวรรณ  ภู่วัตร เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจ ากัดข้าวสร้างสุข (iRice) ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้กลไกการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Most Innovation Awards ๒๐๑๕ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม 
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ทีมที่ปรึกษานวัตกรรมของ
กิจการ ได้แก่ อาจารย์วีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ (สังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม) ดร.รณกร  สร้อยนาค ดร.วาสนา  พิทักษ์พล 
(สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) อาจารย์ปฐมพงษ์  ทองรอด (สังกัดคณะนิติศาสตร์) และอาจารย์กิตติศักดิ์  ศรีไพโรจน์ 
(สังกัดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อส านักงาน 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อส านักงาน จากเดิม ส านักงานมาตรฐาน   
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) เป็น สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
(สพสว.) ภายใตส้ านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามมติในที่ประชุม               
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและลงนาม           
ในค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา        
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๓. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๔. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
ผู้อ านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูล UP-CUPT QA Database (UPCD) 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูล UP-CUPT QA 
Database (UPCD) จากเดิม UP-CUPT QA Database (UPCD) เป็น  UPQA (CUPT QA) ส าหรับการสนับสนุนการด าเนินงาน      
ของการเก็บข้อมูลของระบบ CUPT QA ให้มีความสะดวกและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
และเป็นเครื่องมือสนับสนุนส าหรับผู้บริหารระดับคณะ/สถาบัน ที่สามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ ตามมติในที่ประชุม         
PQK Forum ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗... 

 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง ข้อมูลการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งข้อมูลการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา      
โดยได้ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารได้ด าเนินการจัดท าสรุปประเด็นส าคัญการตอบสนองข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน           
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และจัดท าความส าเร็จ/พัฒนาการของการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนเฉพาะของผู้บริหาร (PA) 
เพ่ือประกอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากเกิดความไม่เข้าใจในที่มาที่ไป                       
ในการด าเนินการดังกล่าว ในประเด็น ดังนี้ 

๑. ชี้แจงการจัดท าสรุปประเด็นส าคัญการตอบสนองข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในรอบปีงบประมาณ  
ที่ผ่านมา  

๒. การลงนามในเอกสารความส าเร็จ/พัฒนาการของการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนเฉพาะของผู้บริหาร (PA)  
๓. ก าหนดส่งเอกสารตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของผู้ส าเร็จการศึกษา         
หรือผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอรายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาหรือผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ของส านักงาน ก.พ. ซึ่ งข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ ต่อสถาบันอุดมศึกษาในการน าไปใช้ประกอบการพัฒนา                         
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ผลสอบดังกล่าวเป็นผลสอบเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปตามเกณฑ์         
ของส านักงาน ก.พ. ควบกับวิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการเท่านั้น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย 
ทั้งนี้ ก าหนดพิธีมอบรางวัลค่าตอบแทนดังกล่าว ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๕ (๑๒/๒๕๕๘) 
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา  ผจญภัย ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนพิฬดา  ศักดิ์ศิริญดากุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 
 
 



-๒๑- 
 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ข าพ่ึงสน ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ เรื่อง ก าหนดการพิธีเททองพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 
และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล 

สรุปเรื่อง 
  กองอาคารสถานที่ ขอแจ้งก าหนดการพิธีเททองพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 
และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ พุทธอุทยานมหาราช ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช       
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความร่วมมือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการบริหาร 
คณบดี ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์/ส านักงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งให้แต่ละหน่วยงาน ส่งผู้แทนจ านวน ๘ – ๑๐ ท่านเข้าร่วม     
โดยค่าใช้จ่ายสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ เรื่อง บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา ระหว่างหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และผู้ปะกอบการ 

สรุปเรื่อง 
 ต ารวจภูธรจังหวัดพะเยา ขอแจ้งบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา ระหว่างหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ       
การประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓... 

 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๓ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๓๙ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน ๗๒๙,๔๙๕,๙๗๐.๐๖ บาท และจ านวน
เงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๗๑๓,๗๕๑,๖๖๑.๒๔ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๔ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา    
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีการศึกษา ให้คณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลักบัญชีสากล แสดงงบดุล    
และรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วให้มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ เรื่อง  ผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ก าลัง 

จะส าเร็จการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสรุปรายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป          
ของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของส านักงาน ก.พ. เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน         
ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ผลสอบดังกล่าวเป็นผลสอบเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ. ควบกับ
วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการเท่านั้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๖... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๖ 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... 
 

 



-๒๔- 
 

- 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   

 

- 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) แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณา
จัดท าหลักเกณฑ์การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ติดบนผลิตภัณฑ์ที่คณะจะจัดจ าหน่ายและจัดหามาจ าหน่าย   
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๑ (๘/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๗.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์           
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์         
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตอินุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ การแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนน าเสนอต่ออธิการบดี
พิจารณาลงนามต่อไป  
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๒... 
 

 



-๒๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๒ (๙/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๕ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น 

ของคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ              
และการสื่อสาร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
๑. อนุมัติการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จ านวน ๖ หลักสูตร ระยะเวลาอบรมหลักสูตร ๔๕ ช่ัวโมง 

รุ่นแรก ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี ้
๑.๑ หลักสูตรการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
๑.๒ หลักสูตรการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
๑.๓ หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการการวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กร (Enterprise 

Resource Planning Project Management) 
๑.๔ หลักสูตรเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Mining and Business 

Analytics)  
๑.๕ หลักสูตรความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (IT Risk Management)  
๑.๖ หลักสูตรแนวโน้มและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบไอซีทีขององค์กร (ICT Management 

: Trends and Strategies) 
๒. ใช้สถานท่ีจัดอบรม ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา และ

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. ให้ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดอบรม 
๔. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร

อบรมระยะสั้นดังกล่าว เสนออธิการบดีเพื่อทราบต่อไป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการวางแผนการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมระยะสั้น ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง แนวทางในการจ้างของลูกจ้างช่ัวคราว 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทาง
ในการจ้างของลูกจ้างช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
ดังกล่าว ก่อนน าเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางในการจ้างของลูกจ้างช่ัวคราว 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการน าเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการเก็บแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๑ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๒๖- 
 

๖.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การแต่งกายของนิสิตช้ันปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกาย          
ของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบกองกิจการนิสิตน าเสนออธิการบดีลงนาม
ต่อไป 
 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ         
น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของ
นิสิตช้ันปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๖.๒.๕ ผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการน าผล
การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ จัดท าเป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ  
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
 

๖.๒.๖ ขอหารื อเกี่ ยวกับการด า เนินการ           
ในส่วนของร้านค้าและโรงอาหารบริเวณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติข้อหารือเกี่ยวกับการด าเนินการในส่วนของร้านค้าและโรง
อาหารบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
๑. เห็นชอบให้ผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่ประกอบการบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย 
๒. มอบกองอาคารสถานที่ คิดค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า , ค่าไฟ) ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค ย้อนหลัง โดยให้เป็นลักษณะของการบริจาคเงินให้กับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการสร้างขึ้นเอง และให้จัดท า
หนังสือสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นปีปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยให้ระบุ           
ในหนังสือสัญญา ให้มีข้อความ “ไม่สามารถทุบ รื้อหรือท าลายอาคารที่สร้างในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยได้” 

 
 

๑. กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการตามมติที่
ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองอาคารสถานที่  ในการ
ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๕๘ ของอาคาร UP – Dorm  
ในข้อ ๓.๑.๒ จาก ส าหรับผู้ประกอบการ จ านวน ๘ บาท            
เป็น ส าหรับผู้ประกอบการ จ านวน ๕ บาท 

๖.๒.๙.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบกองกิจการนิสิตน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๙.๓ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๒๗- 
 

๖.๒.๙.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา             
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
และระดับปริญญาโท แผน ข 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับ 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปี ๒๕๕๘ ต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา          
ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท 
แผน ข เสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๙.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การบริหารงานศูนย์เสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบคณะสหเวชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

คณะสหเวชศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์เสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการ
น าเสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑๐ ตารางกิจกรรมโครงการ OPEN UP มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตารางกิจกรรมโครงการ OPEN UP กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๑๑ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือก
กรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยให้คัดเลือกกรณีศึกษา อย่างน้อยจ านวน ๑ เรื่อง ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์การเสนอกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement 
Case Studies) พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันอังคารที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และคณะ/วิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดส่งกรณีศึกษาพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ภายในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เรียบร้อยแล้ว   

๖.๒.๑๒ ขออนุมัติยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย
ร้อยละ ๑๐ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
กรณียกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ในโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ IHG ACADEMY ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ IHG ACADEMY 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ IHG ACADEMY ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ IHG ACADEMY โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การพัฒนาทักษะและโอกาสกับบุคลากรของสถาบันการศึกษา
ที่จะได้รับประสบการณ์จากการท างานสาขาต่างๆ ของ IHG หรือโรงแรมที่เป็นของ IHG หรือโรงแรมที่ด าเนินงานโดย IHG       
หรือกิจการในเครือโดยที่ IHG และองค์กรมีความมุ่งหวังที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาและการส่งมอบให้แก่ IHG ACADEMY     
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น  

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ IHG ACADEMY ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ IHG ACADEMY รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจ IHG ACADEMY ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ IHG ACADEMY ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ IHG ACADEMY ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา               
กับ IHG ACADEMY 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลี้ยว 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลี้ยว เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการ
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาในด้านการสกัดน้ ามันหอมระเหย การท าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลี้ยว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลี้ยว ต่อไป 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๙- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลี้ยว 
๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนี้ 

๒.๑ หน้าที่ ๑ หัวข้อบันทึกข้อตกลง 
จาก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลี้ยว 
เป็น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลี้ยว 
๒.๒ ปรับข้อความ 

จาก ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ ามันจากสมุนไพร (ศูนย์ที่ ๒) 
เป็น ศูนย์การเรียนรู้ด้าการสกัดน้ ามันจากสมุนไพร 

๓. มอบคณะเภสัชศาสตร์น า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ KM๔RSC TEAM กรณีพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๗/๑๓๕๑ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการ KM๔RSC TEAM ในวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ให้ประสบผลส าเร็จตามนโยบายและทิศทาง
ของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในโครงการ KM๔RSC 
TEAM ตลอดจนตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการดังกล่าว หากมีกรณีการเบิกจ่ายเช่นกรณีนี้ และให้น าเสนอ               
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป  นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ KM๔RSC TEAM            
กรณีพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม 

๑ วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘     
ค่าเช่าท่ีพักส าหรับผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านวิจัย ๕ ห้อง ๒,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
ค่าเช่าท่ีพักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี หรือรองคณบดี (กรณีพักเดี่ยว) ๒ ห้อง ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 

รวม ๑๓,๐๐๐ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
อนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ KM๔RSC TEAM กรณีพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม 

๑ วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘     
ค่าเช่าท่ีพักส าหรับผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านวิจัย ๕ ห้อง ๒,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
ค่าเช่าท่ีพักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี หรือรองคณบดี (กรณีพักเดี่ยว) ๒ ห้อง ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 

รวม ๑๓,๐๐๐ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบค่าใช้จ่ายโครงการ KM4RSC TEAM เป็นกรณีพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 
๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเสนออธิการบดีอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมแจ้งเวียนนัดพิเศษ เมื่อวันที่        
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก นางสาวสุกัญญา  พิทักษ์รัตนานุกูล เป็น ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ เนื่องจาก นางสาวสุกัญญา  พิทักษ์รัตนานุกูล 
ย้ายกลับไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ 

๒. จาก ดร.กฤษชัย  พูลเจริญ เป็น นายปัณณวิทญ์  สิริเวชวิริยะ เนื่องจาก ดร.กฤษชัย  พูลเจริญ      
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

๓. จาก นางสาวอนงค์  คิดดี เป็น ดร.เอกลักษณ์  พุกนุ่น เนื่องจาก นางสาวอนงค์  คิดดี ย้ายไปเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ล าดับ 
เดิม ใหม ่ หมายเหต ุ

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
๑ ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค* วท.ด. (ชีววิทยา) 

วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

 
คงเดิม 

๒ ดร.กฤษชัย พูลเจริญ Ph.D. (Biomedical science) 
MS. (Biochemistry) 
B.Sc. (Botany concentrated in Genetics) 
 
 

นายปัณณวิทญ์ สิริเวชวิริยะ M.Sc. (Tropical medicine) 
B.Sc. (Microbiology) 

ดร.กฤษชัย พูลเจริญ 
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

๓ นางสาวสุกัญญา   
พิทักษ์รัตนานุกูล 

วท.ม. (ชีววิทยา)                                          
วท.บ. (จุลวิทยา)  

ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

 
 

๔ ดร.สุภาพร  ภัสสร*              Ph.D. (Biochemistry and Molecular Pharmacology)                          
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 
คงเดิม 

๕ นางสาวอนงค์ คิดดี วท.ม.  (จุลชีววิทยา)                                               
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
 

ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น Ph.D. (Medical 
Microbiology) 
B.Sc. (Biotechnology) 

 

หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กองบริการการศึกษา... 
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  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร           
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ จาก นางสาวสุกัญญา  พิทักษ์รัตนานุกูล เป็น ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ เนื่องจาก   

นางสาวสุกัญญา  พิทักษ์รัตนานุกูล ย้ายกลับไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์  
๑.๒ จาก ดร.กฤษชัย  พูลเจริญ เป็น นายปัณณวิทญ์  สิริเวชวิริยะ เนื่องจาก ดร.กฤษชัย  พูลเจริญ 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

๑.๓ จาก นางสาวอนงค์  คิดดี เป็น ดร.เอกลักษณ์  พุกนุ่น เนื่องจาก นางสาวอนงค์  คิดดี ย้ายไปเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมแจ้งเวียนนัดพิเศษ เมื่อวันที่        
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ดร.สกุลคุณ  มากคุณ เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒. จาก นางสุภาพร  สตีเฟนสัน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวกูณฐ์  ฤทธิรุฒน์ เนื่องจาก นางสุภาพร  สตีเฟนสัน 

ลาออก 
๓. จาก นางสาวสุวลี  ฟองอินทร์ เป็น ดร.กฤษชัย  พูลเจริญ เนื่องจาก นางสาวสุวลี  ฟองอินทร์ ลาศึกษาต่อ 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ... 
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ล าดับ 
เดิม ใหม ่ หมายเหต ุ

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
๑ ดร.ไผ่แดง  ขวัญใจ วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)  
(เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

คงเดิม 

๒ ดร.รณกร  สร้อยนาค* วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยม
อันดับ ๒ 

คงเดิม 

๓ ดร.สกุลคุณ  มากคุณ Ph.D. (Food Science) 
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 

ดร.สกุลคุณ  มากคุณ* เปลี่ ยน เป็ นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๔ นางสุภาพร  สตีเฟนสัน* วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 
 
 
 

ผศ.ดร.ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒน์ Ph.D. (Agricultural Science 
in Food Science)  
M.Eng. (Chemical 
Engineering) 
B.Sc. (Agro-industry) 

นางสุภาพร สตีเฟนสัน 
ลาออก 

๕ นางสาวสุวลี ฟองอินทร์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
 

ดร.กฤษชัย พูลเจริญ Ph.D. (Biomedical science) 
MS. (Biochemistry) 
B.Sc. (Botany 
concentrated in Genetics) 

นางสาวสุวลี ฟองอินทร์ 
ลาศึกษาต่อ 

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ ดร.สกุลคุณ  มากคุณ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๒ จาก นางสุภาพร  สตีเฟนสัน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวกูณฐ์  ฤทธิรุฒน์ เนื่องจาก          

นางสุภาพร  สตีเฟนสัน ลาออก 
๑.๓ จาก นางสาวสุวลี  ฟองอินทร์ เป็น ดร.กฤษชัย  พูลเจริญ เนื่องจาก นางสาวสุวลี  ฟองอินทร์ 

ลาศึกษาต่อ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔.๓... 
 
 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมแจ้งเวียนนัดพิเศษ เมื่อวันที่        
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ เป็น ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด เนื่องจาก ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ มีภาระหน้าที่            
ในการท างานด้านบริหารในระดับมหาวิทยาลัย 

๒. จาก นายอาทิตย์  อ่ิมอ่วม เป็น ดร.กรกทิพย์  เพชรรัตน์ เนื่องจาก นายอาทิตย์  อ่ิมอ่วม ลาศึกษาต่อ 
๓. จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ เป็น ดร.วชิราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ เนื่องจาก      

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ มีภาระหน้าที่ในการท างานด้านบริหารในระดับมหาวิทยาลัย 
๔. จาก นางสาวนิจติยา  สุวรรณสม เป็น ดร.อรดา  ชุมภูค า เนื่องจาก นางสาวนิจติยา  สุวรรณสม ลาศึกษาต่อ 
๕. จาก ดร.กนกกาญจน์  พรหมน้อย เป็น นายคมศักดิ์  พินธะ เนื่องจาก ดร.กนกกาญจน์  พรหมน้อย มีภาระหน้าที่

ในการท างานด้านบริหารในระดับคณะ 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ล าดับที ่
เดิม ใหม ่

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหต ุ
๑ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ* ปร.ด.(ชีวเคมี) 

วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด* ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

 

๒ นายอาทิตย์  ทิมอ่วม* วท.ม.(ชีวเคมี)  
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

ดร.กนกทิพย์  เพชรรัตน์* วท.ด. (ชีวเคมี) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

นายอาทิตย์  ทิมอ่วม 
ลาศึกษาต่อ 

๓ รองศาสตราจารย์  
ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์   

Ph.D.Biochemistry 
วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

ดร.วชิราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ วท.ด.(ชีวเคมี) 
วท.ม.(ชีวเคมี) 
พย.บ. 

 

๔ นางสาวนิจติยา  สุวรรณสม วท.ม.(ชีวเคมี)  
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

ดร.อรดา  ชุมภูค า Ph.D.(Chemical Biology) 
วท.ม.(ชีวเคมี)  
วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี) 

นางสาวนิจติยา 
สุวรรณสม 
ลาศึกษาต่อ 

๕ ดร.กนกกาญจน์  พรหมน้อย ปร.ด. (ชีวเคมี) 
วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

นายคมศักด์ิ  พินธะ วท.ม.(ชีวเคมี)  
วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี) 

 

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๓๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ จาก ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ เป็น ดร.อ านาจ  อ่อนสาด เนื่องจาก ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ               

มีภาระหน้าที่ในการท างานด้านบริหารในระดับมหาวิทยาลัย 
๑.๒ จาก นายอาทิตย์  อ่ิมอ่วม เป็น ดร.กนกทิพย์  เพชรรัตน์ เนื่องจาก นายอาทิตย์  อ่ิมอ่วม ลาศึกษาต่อ 
๑.๓ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ เป็น ดร.วชิราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ เนื่องจาก 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ มีภาระหน้าที่ในการท างานด้านบริหารในระดับมหาวิทยาลัย 
๑.๔ จาก นางสาวนิจติยา  สุวรรณสม เป็น ดร.อรดา  ชุมภูค า เนื่องจาก นางสาวนิจติยา  สุวรรณสม 

ลาศึกษาต่อ 
๑.๕ จาก ดร.กนกกาญจน์  พรหมน้อย เป็น นายคมศักดิ์  พินธะ เนื่องจาก ดร.กนกกาญจน์  พรหมน้อย 

มีภาระหน้าที่ในการท างานด้านบริหารในระดับคณะ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมแจ้งเวียนนัดพิเศษ เมื่อวันที่        
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก นายกฤษณะ  คู่เทียม เป็น ดร.เนติ  เงินแพทย์ เนื่องจาก นายกฤษณะ  คู่เทียม ลาศึกษาต่อ 
๒. จาก นายจิตรกุล  สุวรรณเจริญ เป็น นายกานต์รวี  ขยัน เนื่องจาก นายจิตรกุล  สุวรรณเจริญ ลาศึกษาต่อ 
๓. จาก นางสาวกฤษณา  พุกอินทร์ เป็น ดร.อัจฉริยา  ยศบุญเรือง เนื่องจาก นางสาวกฤษณา  พุกอินทร์ ลาศึกษาต่อ 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ล าดับที ่
เดิม ใหม ่

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหต ุ
๑ ดร.ธิดา  ไชยวังศรี* วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม.(ชีววิทยา) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

คงเดิม 

๒ ดร.ศิริลักษณ์  สันพา* Doc. Of Eng. (Biotechnology) 
วท.ม.(ชีววิทยา) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

คงเดิม 

๓ นายกฤษณะ  คู่เทียม วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

ดร.เนติ  เงินแพทย์ วท.ด.(ชีววิทยา) 
วท.ม.(ชีววิทยา) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

นายกฤษณะ คู่เทียม 
ลาศึกษาต่อ 

๔ นายจิตรกุล  สุวรรณเจริญ วท.ม.(ปรสิตวิทยาทางการแพทย์)  
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

นายกานต์รวี  ขยัน วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

นายจิตรกุล  สุวรรณเจริญ 
ลาศึกษาต่อ 

๕ นางสาวกฤษณา  พุกอินทร์ วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

ดร.อัจฉริยา  ยศบุญเรือง วท.ด.(เภสัชศาสตร์) 
ภ.ม.(เภสัชศาสตร์) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

นางสาวกฤษณา  พุกอินทร์ 
ลาศึกษาต่อ 

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๓๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้  
๑.๑ จาก นายกฤษณะ  คู่เทียม เป็น ดร.เนติ  เงินแพทย์ เนื่องจาก นายกฤษณะ  คู่เทียม ลาศึกษาต่อ 
๑.๒ จาก นายจิตรกุล  สุวรรณเจริญ เป็น นายกานต์รวี  ขยัน เนื่องจาก นายจิตรกุล สุวรรณเจริญ 

ลาศึกษาต่อ 
๑.๓ จาก นางสาวกฤษณา  พุกอินทร์ เป็น ดร.อัจฉริยา  ยศบุญเรือง เนื่องจาก นางสาวกฤษณา  พุกอินทร์ 

ลาศึกษาต่อ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมแจ้งเวียนนัดพิเศษ เมื่อวันที่        
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก นายจักรพงษ์  คนธรรม์ เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ เนื่องจาก         
นายจักรพงษ์  คนธรรม์ ลาศึกษาต่อ 

๒. จาก นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท เป็น ดร.ภัคศิริ  สินชัยกิจ เนื่องจาก นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท            
ลาศึกษาต่อ 

๓. จาก นายศุภชัย  เจริญสิน เป็น ดร.ธีรภัทร  ศรีรัตนโชติ เนื่องจาก นายศุภชัย  เจริญสิน ลาศึกษาต่อ 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

เดิม ใหม่ 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

๑ นางสาวชมนาด  สิงห์หันต์* วท.ม.(อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) 
วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

คงเดิม 

๒ นางสาวยุพา  ชาญวิกรัย* วท.ม.(อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

คงเดิม 

๓ นายจักรพงษ์  คนธรรม์ วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์   

Ph.D.(Biochemistry) 
วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(เคมี) 

นายจักรพงษ์  คนธรรม์        
ลาศึกษาต่อ 

๔ นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท วท.ม.(ชีวเคมี)  
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

ดร.ภัคศิริ  สินชัยกิจ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีทางอาหาร) 

นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท 
ลาศึกษาต่อ 

๕ นายศุภชัย  เจริญสิน วท.ม.(ชีวเคมี)  
วท.บ.(ชีวเคมี)  

ดร.ธีรภัทร  ศรีรัตนโชติ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

นายศุภชัย  เจริญสิน 
ลาศึกษาต่อ 

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๓๖- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ           
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ จาก นายจักรพงษ์  คนธรรม์ เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ เนื่องจาก 

นายจักรพงษ์  คนธรรม์ ลาศึกษาต่อ 
๑.๒ จาก นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท เป็น ดร.ภัคศิริ  สินชัยกิจ เนื่องจาก นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท 

ลาศึกษาต่อ 
๑.๓ จาก นายศุภชัย  เจริญสิน เป็น ดร.ธีรภัทร  ศรีรัตนโชติ เนื่องจาก นายศุภชัย  เจริญสิน ลาศึกษาต่อ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมแจ้งเวียนนัดพิเศษ เมื่อวันที่        
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.มนตรี  ปัญญาทอง เป็น ดร.ธนาพร  บุญม ี
เนื่องจาก ดร.มนตรี  ปัญญาทอง ลาออก และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

ล าดับ 
เดิม ใหม ่

หมายเหต ุ
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

๑ นายกฤตภาค  บูรณวิทย์* วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 

 
คงเดิม 

๒ นายพิชญะ  ค าอ้าย ปร.ด. (ชีวเคม)ี 
วท.ม. (ชีวเคม)ี 
วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์) 

 
คงเดิม 

๓ ดร.มนตรี  ปัญญาทอง ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

ดร.ธนาพร บุญมี วท.ด. (เทคโนโลยีเนื้อสัตว์) 
วท.ม. (โภชนศาสตร์สัตว์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 

ดร.มนตรี ปัญญาทอง ลาออก 

๔ นางสาวพันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล
  

วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

 
คงเดิม 

๕ นายสมชาติ  ธนะ* 
 

ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) 
สพ.บ. (สัตวแพทย์) 

 
คงเดิม 

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.มนตรี  ปัญญาทอง 
เป็น ดร.ธนาพร  บุญมี เนื่องจาก ดร.มนตรี  ปัญญาทอง ลาออก 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง ขอเสนอปฏิทินการกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(มคอ.๒ - ๗) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.๒ - ๗) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา     
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาปฏิทินการกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.๒ - ๗) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ปฏิทินการกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.๒ - ๗) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบปฏิทินการกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.๒ - ๗) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเพื่อแถลงผลงานและนิทรรศการ “ม่ันคง ม่ังคั่ง 

ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดพะเยา” 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีผู่้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุมเชิงวิชาการเพ่ือแถลงผลงาน
และนิทรรศการ “มัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดพะเยา” เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องจอมทอง ชั้น 
๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งข้อมูลเพ่ือรวบรวมเป็นผลงานจังหวัด            
พิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในจังหวัดพะเยา และส่งข้อมูลให้จังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘                  
ซึ่งจะจัดประชุมเชิงวิชาการเพ่ือแถลงผลงานนิทรรศการดังกล่าว ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลาง
จังหวัดพะเยา นั้น 
 

กองบริหารงานวจิัย... 
 
 



-๓๘- 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการส่งข้อมูลเพ่ือเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ
เพ่ือแถลงผลงานและนิทรรศการ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดพะเยา” เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
การส่งข้อมูลเพ่ือเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเพ่ือแถลงผลงานและนิทรรศการ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดพะเยา” 
เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและมอบคณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูลเพ่ือเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ
เพ่ือแถลงผลงานและนิทรรศการ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดพะเยา” ให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาไทยเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑    
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริการการศึกษา ขอเสนอโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาไทยเพ่ือทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไทย          
ในศตวรรษที ่๒๑ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาไทยเพ่ือทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาไทยเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป 
  
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาไทยเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 
 
 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๘ เรื่อง คู่มือแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอคู่มือแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
ของนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
คู่มือแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการคู่มือแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๙ เรื่อง ขอหารือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (UP - eDocument) 
สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขอหารือการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (UP - eDocument)            
มาใช้ในงานสารบรรณ ซึ่งปัจจุบัน กองกลางได้พัฒนาระบบ UP – eDocument เพ่ือใช้ในการบริหารเอกสาร เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและทรัพยากรของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการรับ – ส่งเอกสาร ได้เป็นอย่างมาก และได้จัดโครงการ
อบรมสัญจรให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ให้สามารถใช้ระบบ UP – eDocument ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือน า
ข้อเสนอแนะและปัญหาจากการสัญจรไปพัฒนาระบบดังกล่าวต่อไป 

   ดังนั้น จึงขอหารือการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (UP - eDocument) มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านเอกสาร โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการใช้ระบบดังกล่าวอย่างไร  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (UP – eDocument)   
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารทั้งมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้เริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ก าหนดการงานประชุมสัมมนาเครือข่าย miniTCDC ประจ า ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ และลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) โครงการ miniTCDC ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น ๔ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๖.๒.๑.๓ รายงานผล... 
 
 



-๔๐- 
 

๖.๒.๑.๓ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔  
“เกษตรศาสตร์เกมส์” เมื่อวันที่ ๑ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา
อยู่ในอันดับสถาบันการศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล อันดับที่ ๑๖ จาก ๖๔ สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน  
โดยได้รับเหรียญรางวัล ๕ เหรียญทอง และ ๒ เหรียญเงิน 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ สรุปผลการประชุมชี้แจงเรื่อง “การจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘” 
(ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพาราดิโซเจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ รายงานการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
จ านวน ๔ โครงการ รวมเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย 
คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๓ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๖๗๔) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามา 
การ์เดนส์ กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๔ ก าหนดการวันประเมินและรายนามผู้ประเมินระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่าง
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ วัน และพิจารณาคัดเลือกและติดต่อประสานงานกับ
คณะกรรมการประเมิน จ านวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย กรรมการประเมินจากภายนอก จ านวน ๒ ท่าน 
และกรรมการประเมินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ ท่าน เพ่ือมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดส่ง
รายนามคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๔ ท่าน เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมประเมินของ ทปอ. 
ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๕ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ 
๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือรายงานข้อมูลตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA            
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๖ ผลการพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จ านวน ๕ เรื่อง            
ไปยัง Engagement Thailand เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประมวลตัวอย่างการท างานวิชาการ 
เพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จ านวน ๔ เรื่อง 
ทั้งนี้ ส าหรับกรณีการศึกษาเรื่อง ๑ คณะ ๑ โมเดล แม้ไม่สอดคล้องครบตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 
แต่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) รายงานการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากร นิสิตชั้นปีที่ ๑ 

และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

 
 
 
 
 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร... 
 
 



-๔๑- 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กรอกแบบสอบถามความคิดเห็น
ของบุคลากรเกี่ยวกับทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดเป้าหมาย และนโยบาย 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแบบสอบถามการใช้บริการห้องประชุมในการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของบุคลากรกองกลาง 
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
 

๖.๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งก าหนดการโครงการไหว้ครู ประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

  
๖.๒.๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รายงานสถานการณ์น้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑) แผนที่แสดงล าห้วยส าคัญบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ ม.พะเยา 
๒) ข้อมูลด้านแหล่งน้ าดิบ 
๓) ข้อมูลด้านแหล่งน้ า 
๔) ข้อมูลการใช้น้ าของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๕) สถานการณ์น้ าของอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย 
๖) สถานการณ์น้ าของอ่างเก็บแห่งที่ ๑ 
๗) สถานการณ์น้ าของอ่างเก็บแห่งที่ ๒ 
๘) มาตรการการจัดการปริมาณน้ าต้นทุนในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


