
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๙๖ (๑๓/๒๕๕๘) 

วันพุธที ่๒๓ 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. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ทันตแพทย์หญิงศันสณ ี รัชชกูล) แทน 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) แทน 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นายน  าเงิน  จันทรมณ)ี แทน 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
 
 
 

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

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

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) แทน 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นายช านาญ  แสงแกว้... 
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๘. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
๑๐. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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 ดังนี  

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑ ท่าน คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ)  

๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปลูกต้นซากุระภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช โดยได้รับมอบต้นซากุระ จากนายทาเคโอะ โกโบริ 
(Takeo Kobori) นายกสมาคมซากุระกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือร่วมปลูกโดยรอบอ่างเก็บน  า บริเวณด้านหลังอาคาร
ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑,๐๐๐ ต้น ทั งนี  จะมีการปลูกต้นซากุระภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั งสิ นจ านวน 
๓,๐๐๐ ต้น คาดว่าจะใช้เวลาในการดูแลให้ออกดอกผลิบานเป็นระยะเวลาประมาณ ๓ ปี 

๓. เชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในก่อสร้างห้องคนไข้พิเศษของโครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนห้องละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะด าเนินการแบ่งจ่าย
เป็นระยะเวลา ๓ ปี ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั งนี  เงินที่ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า 

๔. การสร้างฝายชะลอน  าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ณ บริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาจะจ้าง 
อาจารย์เศวต  เทศน์ธรรม ประติมากรอาวุโสจากกรมศิลปากร ออกแบบและปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา จะเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการทางการแพทยม์หาวิทยาลัยพะเยา  
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๙๕ (๑๒/๒๕๕๘) เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๙๕ (๑๒/๒๕๕๘) 
เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๙๕ (๑๒/๒๕๕๘) 
เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์พัฒนา
ความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุมครั งที่     
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที ่๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดตั งศูนย์ และห้องปฏิบัติการภายในคณะ 
โดยให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหารศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘
และน าเสนอกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ทั งนี  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว นั น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั ง
และการบริหารศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหารศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหาร
ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอยู่ภายใต้การด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุมครั งที่     
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที ่๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดตั งศูนย์ และห้องปฏิบัติการภายในคณะ 
โดยให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘              
และน าเสนอกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ทั งนี  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว นั น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั ง
และการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการ
บริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอยู่ภายใต้การด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนา

ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรมบริการอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุมครั งที่     
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที ่๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดตั งศูนย์ และห้องปฏิบัติการภายในคณะ 
โดยให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม
บริการอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และน าเสนอกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
ทั งนี  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว นั น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั ง
และการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรมบริการอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม
บริการอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหารศูนย์วิจัย
และพัฒนาด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรมบริการอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดตั งและการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรมบริการอาเซียน 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุมครั งที่     
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที ่๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดตั งศูนย์ และห้องปฏิบัติการภายในคณะ 
โดยให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหารห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี         
พ.ศ. ๒๕๕๘ และน าเสนอกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ทั งนี  กองการเจ้าหน้าที่                 
ได้ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว นั น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและ
การบริหารห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหารห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหาร
ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอยู่ภายใต้การด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเทพธารินทร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๒๒๔๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจสอบ 
(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ด าเนินการตรวจสอบผู้มีอ านาจในการลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
และโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และน าเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจาณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั น 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
และโรงพยาบาลเทพธารินทร ์รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศศิวิมล  พรมสาร อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๓๖๗๒๐๒ สรีรวิทยาของมนุษย์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวศศิวิมล  พรมสาร 

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสรีรวิทยา มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๖๗๒๐๒ สรีรวิทยาของมนุษย์ 
ของนางสาวหทัยกาญจน์  เตชะแก้ว รหัสนิสิต ๕๖๓๕๕๑๗๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั น 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศศิวิมล  พรมสาร     
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสรีรวิทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศศิวิมล  พรมสาร 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๗๒๐๒ สรีรวิทยาของมนุษย์ เป็นการกระท าความผิดครั งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศศิวิมล  พรมสาร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสรีรวิทยา ต่อไป  

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๘- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ นางสาวศศิวิมล  พรมสาร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๗๒๐๒ สรีรวิทยาของมนุษย์ 

แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวหทัยกาญจน์  เตชะแก้ว รหัสนิสิต ๕๖๓๕๕๑๗๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น D  
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวศศิวิมล  พรมสาร เป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ตารางผู้รับผิดชอบและการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนตารางผู้รับผิดชอบและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA ของที่ประชุมอธิการบดี       
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ตารางผู้รับผิดชอบและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ตารางผู้รับผิดชอบและการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA ต่อไป  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ตารางผู้รับผิดชอบและการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA   
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ตรวจสอบรายชื่อตารางผู้รับผิดชอบดังกล่าว ทั งนี  หากมีการปรับแก้ไขรายชื่อ 

ให้ด าเนินการประสานแจ้งการไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม           
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
Intensive English ณ สถาบัน Southbourne School of English เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ และหลักสูตร General English 
ณ สถาบัน Phoenix Academy เมอืงเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๖ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา             
จ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี  

๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ทั งนี  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 ๕.๓ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ      
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ลงนามในประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียด   
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย      
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 
 
 

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


-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
คณะและสถาบัน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา                  
ในคราวประชุมครั งที่ ๖ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการน าระบบประกันคุณภาพของ  CUPT QA      
ไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ของมหาวิทยาลัย ตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
ทั งนี  ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบของ CUPT QA ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการดังนี    

๑. รายงานผลการด าเนินทั งระบบ ซึ่งประกอบด้วย การก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ ๑) ของ สกอ. 
และตัวบ่งชี ตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตรทั ง ๑๕ ตัวบ่งชี  โดยรายงานในรูปแบบ PDF File และ
จัดส่งข้อมูลพื นฐาน (Commom Data Set) ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประจ าทุกสิ นปี
การศึกษา 

๒. หากหลักสูตรใดประสงค์จะเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualifications Register : TQR) องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๓ คน โดยเกินกว่า   
กึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่ขอรับ            
การประเมิน ทั งนี  คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ตาม CUPT QA และผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรต้องอยู่ในระดับดีติดต่อกันสองปี 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง การแก้ไขชื่อสกุลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งการแก้ไขชื่อสกุลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖   
กรณี นายธนัถสิทธิ์  ปันสม รหัสนิสิต ๕๔๑๗๐๔๔๕ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา               
ซึ่งส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้แก้ไขชื่อสกุลของบัณฑิต จาก  นายธนัถสิทธ์  ปันสม                           
เป็น นายธนัถสิทธิ์  ปันสม  เนื่องจากบัณฑิตรายดังกล่าว ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลการสะกดชื่อในระบบฐานข้อมูล รวมถึงเมื่อยื่น
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก็ไม่ได้แจ้งแก้ไข จึงท าให้เอกสารส าคัญทางการศึกษามีชื่อไม่ตรงกับบัตรประจ าตัว
ประชาชนของบัณฑิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                     
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๔ โครงการ รวมเงินงบประมาณทั งสิ น 
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการ ตั งแต่วันที่ได้รับลงนามในสัญญาโครงการถึงวันที่            
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จในการพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ส าหรับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบน และเครือข่ายเชิงประเด็น 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C – อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ประจ าปี ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาติดตาม    
และประเมินผลความส าเร็จในการพัฒนากลยุทธ์ และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในเขตพื นที่ภาคเหนือตอนบนส าหรับเครือข่ายสหวิทยาการ   
แห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบน และเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C – อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ประจ าปี ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐       
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในการได้รับงบประมาณสนับสนุน งวดที่ ๒ และน าส่งเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา             
(เงินรับฝากโครงการจัดตั งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕) เป็นเงินจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ทั งนี  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือท าหน้าที่
บ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่และบริษัทจัดตั งใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย       
และศกัยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย น าไปถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างมูลค่า
ให้กับภาคธุรกิจ เป็นการสร้างวงจรรายได้ ตลอดจนเกิดผลประโยชน์กลับสู่มหาวิทยาลัยและประเทศในระยะยาว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 

 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) 
สาธิต เพื่อคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ ๒ ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) 

สรุปเรื่อง 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business 
Incubators) สาธิต เพ่ือคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั งที่ ๒ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ        
การประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๔๖ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน ๗๑๖,๕๔๐,๑๐๒.๘๙ บาท และจ านวนเงิน
คงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๖๙๒,๙๗๑,๔๘๕.๖๘ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

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

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๗๑... 
 

 



-๑๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑๐ ขอหารือเกี่ยวกับการให้อักษร I และอักษร P 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
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 ครั งที่ ๙๑ (๘/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๗.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั งอาจารย์           
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์         
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการขออนุมัติทบทวน 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘  
 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๙๒ (๙/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๖ ขอหารื อเกี่ ยวกับการด า เนินการ           

ในส่วนของร้านค้าและโรงอาหารบริเวณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติข้อหารือเกี่ยวกับการด าเนินการในส่วนของร้านค้าและโรง
อาหารบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี  
๑. เห็นชอบให้ผู้ประกอบการที่ใช้พื นที่ประกอบการบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย 

กองอาคารสถานที่  ได้ด า เนินการปรับแก้ ไขประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๒. มอบกองอาคารสถานที่... 
 

 



-๑๕- 
 

๒. มอบกองอาคารสถานที่ คิดค่าสาธารณูปโภค (ค่าน  า , ค่าไฟ) ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค ย้อนหลัง โดยให้เป็นลักษณะของการบริจาคเงินให้กับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั งนี  ให้ยกเว้นค่าเช่าพื นที่ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการสร้างขึ นเอง และให้จัดท า
หนังสือสัญญาเช่าพื นที่ดังกล่าว เป็นปีปัจจุบัน ตั งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยให้ระบุ           
ในหนังสือสัญญา ให้มีข้อความ “ไม่สามารถทุบ รื อหรือท าลายอาคารที่สร้างในพื นที่ของ
มหาวิทยาลัยได้” 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๙๓ (๑๐/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

การให้ ทุ นสนั บสนุ นการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย  

ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนว

ปฏิบัติของคณะ/วิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย  ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง             
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชาการ          
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา  
ต ามหลั กสู ต รก ารศึ กษาบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชา           
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา เสนอต่ออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป 

๔.๔ กา รสอบสวนข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  ก รณี          
ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี กรรมการคุมสอบ
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี กรรมการคุมสอบไม่

มาปฏิบัติงานคุมสอบ ดังนี   
๑.๑ ในรายวิชา ๓๐๑๑๖๑ Laws and Ethics in Nursing Profession ภาคเรียนที่ ๑    

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๑.๒ ในรายวิชา ๒๐๑๑๐๓ Music in Thai Society ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี          
ด้วยวาจา เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   
แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ       
ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ การสอบสวนข้อเท็จจริง... 
 

 



-๑๖- 
 

๔.๕ กา รส อบสวนข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  ก ร ณี  
กรรมการคุมสอบรว่มไมม่าปฏิบัติงานคุมสอบ  
ของ ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 

กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๓๒๔๓๒๒ First Aid and Essential Care 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษา ว่ากล่าวตักเตือน ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ ด้วยวาจา เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

วิ ทยาลั ยการศึ กษา  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั กตื อน              
ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ (ร่ าง) ก าหนดการแนะแนวสัญจร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการแนะแนวสัญจร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘.๑ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี   
นายศราวุธ  หล่อดี อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๔๔๑๔๐ ภาษากับวัฒนธรรม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ นายศราวุธ  หล่อดี อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๔๑๔๐ ภาษากับวัฒนธรรม แก้ไขผลการศึกษา

ของนางสาวมาริสา  เทียบตา รหัสนิสิต ๕๗๒๐๑๒๐๗ จากเดิม D แก้ไขเป็น C+  
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายศราวุธ  หล่อดี เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก

เป็นการกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นายศราวุธ  หล่อดี 

๔.๘.๒ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๑๓๙๘ 
ระเบียบวิธีวิจัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๑๓๙๘ ระเบียบวิธีวิจัย 

แก้ไขผลการศึกษาของนายธนไท  อินจง รหัสนิสิต ๕๖๑๑๐๒๘๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น D   
๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล 

เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล เรียบร้อยแล้ว  

๔.๘.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๗- 
 

๔.๘.๓ ขออนุมั ติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี           
ดร.ดาว  เวียงค า อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๓๐๑๑๐๐ ชีวสถิติและระบาดวิทยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ ดร.ดาว  เวียงค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๐๑๑๐๐ ชีวสถิติและระบาดวิทยา 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี  
๑.๑ นางสาวพริ มเพรา   ลิก้อ  รหัสนิสิต ๕๖๐๔๐๖๖๗  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นางสาวกนกพร สิงห์ฆะราช รหัสนิสิต ๕๗๐๔๐๐๑๗  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+   

๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ดาว  เวียงค า เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน ดร.ดาว  เวียงค า 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ขออนุมั ติ จั ดโครงการประชุมทาง
วิชาการพะเยาวิจัย ครั งที่ ๕ และขอ
อนุมัติใช้สถานที ่

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติจัดโครงการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั งที่ ๕ และอนุมัติใช้สถานที่ เพื่อจัดโครงการ 

ตั งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี  
๑.๑ หอประชุมพญาง าเมือง และบริเวณโดยรอบ 
๑.๒ ห้อง PN๑ PN๒ PN๓ PN๔ PN๕ PN๖ PN๗ PN๘ และ PN๙  
๑.๓ ห้องอ่างหลวง ๑ ห้องอ่างหลวง ๒ ห้องอ่างหลวง ๓ ห้องอ่างหลวง ๔ และห้องอ่างหลวง ๕ 
๑.๔ ห้องประชุมสภาพนักงาน 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับตารางการขอใช้ห้องเรียนดังกล่าว ตามข้อเสนอของกองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา          
ได้ด าเนินการประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการปรับตาราง
การขอใช้ห้องเรียนเพื่อจัดโครงการประชุมทางวิชาการ
พะเยาวิจัย ครั งที่ ๕ ตามข้อเสนอของกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา 

๔.๑๐ ขออนุญาตจัดท าตราสัญลักษณ์ที่ใช้          
ในงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุญาตให้จัดท าตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ในการท ากิจกรรม          

ของสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ในการจัดท าปกสมุดเชียร์ และจัดท าป้ายช่ือที่ใช้ในการรับน้อง  
๒. ไม่อนุญาตใหจ้ัดท าตราสัญลกัษณท์ี่ใช้ในงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ในการจัดท าตุ้งติ ง 

 

คณะสหเวชศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าตราสัญลักษณ์ที่ใช้          
ในงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์  ในการท ากิจกรรม          
ของสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ในการจัดท าปกสมุดเชียร์       
และจัดท าป้ายช่ือที่ใช้ในการรับน้อง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๔.๑๑ ขอหารือ... 
 

 



-๑๘- 
 

๔.๑๑ ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการใช้รถของคณะฯ 
และส่วนกลาง 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้บริการรถยนต์ส่วนกลาง 
 
 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) ได้ด าเนินการประสาน
แจ้งมติที่ประชุมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

สื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประสานกับผู้อ านวยการกองคลัง เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ

ดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา                
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ด าเนินการประสานกับ
ผู้อ านวยการกองคลัง เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกีฬา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

การกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า (ร่าง) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๕ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นายรัตนะ  ตาแปง และนายศราวุธ  จันทรข า 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๒๔ 
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ นายรัตนะ  ตาแปง และนายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา

ศิลปะการแสดง ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๔ ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายรัตนะ  ตาแปง          
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั งแรก และลงโทษภาคทัณฑ์ 
นายศราวุธ  จันทรข า เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั งที่  ๒ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด    
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์  ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน           
นายรัตนะ  ตาแปง และจัดท าหนังสือภาคทัณฑ์ นายศราวุธ  จันทรข า 
 

๖.๑.๖ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๙- 
 

๖.๑.๖ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา      
ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ของนิสิ ตระดับปริญญาโท แผน ข 
(ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และน้อยกว่า) 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓             
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ
น้อยกว่า) จากเดิม ก าหนดวันส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็น วันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๓ ขอความเห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินงาน
การประ เมิ นคุ ณภาพการศึ กษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี   

กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. ระดับหลักสูตร 
- สกอ. ๑.๑ (สกอ.) จัดท าพฤษภาคม – ต้นกรกฎาคม สอบทาน ภายในกรกฎาคม 

(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 
สอบทาน ภายใน ๓๐ กรกฎาคม 

(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 
- SAR : AUN QA  
- (ภาคภาษาไทย) 

จัดท าพฤษภาคม – ต้นกรกฎาคม สอบทาน ภายในกรกฎาคม 
(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 

สอบทาน ภายใน ๓๐ กรกฎาคม 
(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 

- UP – CUPT QA Database  
- (UPCD) 

กรอกภายใน ๓๑ สิงหาคม กรอกภายใน ๓๐ กันยายน  

- มคอ. ๗ (สกอ.) ส่งรายงาน 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ นปีการศึกษา 

(ภายใน ๓๑ สิงหาคม) 

ส่งรายงาน 
ภายใน ๔๕ วัน หลังสิ นปีการศึกษา 

(ภายใน ๑๕ กันยายน) 

ส่งรายงาน 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ นปีการศึกษา 

(ภายใน ๓๐ กันยายน) 
๒. ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
- SAR : OP + [๑๔+๘]  
- indicators 

- จัดท าภายใน ๓๐ กันยายน จัดท าภายใน ๓๑ ตุลาคม 

- Common Data Set  
- (CDS สกอ.) 

- กรอกภายใน ๓๐ กันยายน กรอกภายใน ๓๑ ตุลาคม 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๑๔ ขอหารือประเด็นการทบทวนเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกลักษณ์และอัตลักษณ์        
ของคณะ/วิทยาลัย พร้อมส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในครั งต่อไป 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนิน
ประสานมติที่ประชุมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยคณะ/วิทยาลัย 
ขอใช้เอกลักษณ์ลัตลักษณ์เดิม แต่ท าให้ชัดเจนสู่การปฏิบัติได้ 
 

๖.๑.๑๕ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๒๐- 
 

๖.๑.๑๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          
ทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะส าหรับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ 
“QABI” ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะส าหรับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ในเขตภาคเหนือ “QABI” ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนา
ระบบคลังข้อมูลและระบบการวิ เคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ          
ส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตภาคเหนือ 
“QABI” ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๖ ปฏิทินการน าเสนอหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปฏิทินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๗ การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดและรับการประเมินตามเกณฑ์ 
AUN – QA 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดและ         
รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN - QA 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๘ การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 
รอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบการติดตามผลตามแผนบรหิารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

หน่วยบริหารความเสี่ยง ได้จัดท าบันทึกข้อความแจ้งเวียน         
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดท าแบบฟอร์ม 
ผลการด าเนินงานตามมติ เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน           
และเพื่อเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๑๙ การติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง                    
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

หน่วยบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการประสานแจ้งไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการและติดตามผลการด าเนินงาน 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พิจารณา เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๒๐ การติดตาม... 
 

 



-๒๑- 
 

๖.๑.๒๐ การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ          
/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานการติดตาม
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ พร้อมทั งส่งเล่มรายงานดังกล่าว
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒๑ ขอหารือการใช้หอประชุมพญาง าเมือง
และห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุญาตให้ใช้หอประชุมพญาง าเมืองและห้องเรียน เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนเท่านั น 
๒. ไม่อนุญาตให้ใช้หอประชุมพญาง าเมืองและห้องเรียนในการจัดกิจกรรมเชียร์ 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒๒ ผลกระทบจากการเลื่อนเปิด – ปิด 
ภาคเรียนตามอาเซียน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้เปิด – ปิดภาคเรียนตามอาเซียน โดยมอบรองอธิการบดี                 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดท าหนังสือชี แจงไปยังฝ่ายเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี            
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดท า
หนังสือชี แจงไปยั งฝ่ายเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี            
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒๓ ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนเพื่อจัด
กิจกรรมประชุมเชียร์ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุญาตให้ใช้ห้องเรียนในการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ  
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิต
พิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการน าเสนอ
อธิการบดีลงนามต่อไป 

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ รับทราบมติที่ประชุม 
และอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาลงนามของอธิการบดีต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่    
๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง     
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และมอบให้หน่วยบริหารความเสี่ยง 
ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยงฯ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา นั น 

  หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหาร
จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  
๒. มอบหน่วยบริหารความเสี่ยงน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่      
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว       
และโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติ
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ืออนุมัติต่อไป นั น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.เอื้อมพร  วิทยารัฐ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๔๑๓๒๒ ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.เอื อมพร  วิทยารัฐ        
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๔๑๓๒๒ ตัวแปรเชิงซ้อนเบื องต้น 
ของนิสิตจ านวน ๑๑ ราย ดังนี  

๑. นางสาวปัทมาวรรณ   กิ่งแก้ว   รหัสนิสิต ๕๕๐๘๒๑๖๗  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C  
๒. นายกิตติพงศ ์  ศรีทรัพย์  รหัสนิสิต ๕๖๐๘๐๐๓๒  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๓. นายณัฐวุฒิ   อบเชย  รหัสนิสิต ๕๖๐๘๑๔๑๕  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๔. นางสาวเพชรรัตน์   ภัควันต์  รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๐๙๐  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 
๕. นางสาวไพลิน   สืบเรือง  รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๑๐๒  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๖. นางสาวเยาวดี   อะกะเรือน รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๒๔๗  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๗. นางสาวลลิตา   สมใจ  รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๓๔๘  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๘. นางสาวสุมิตรา   สุทธิวิลัย  รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๘๓๒  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๙. นายอนุชา   รุ่งโรจน  รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๙๒๒  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๑๐. นางสาวสุธิดา   หลวงมูล  รหัสนิสิต ๕๖๐๘๗๔๖๖  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑๑. นายณัฐพงศ ์   นาปรัง  รหัสนิสิต ๕๖๐๘๗๕๒๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.เอื อมพร  วิทยารัฐ อาจารย์ผู้สอนประจ า          
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.เอื อมพร  วิทยารัฐ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๑๓๒๒ ตัวแปรเชิงซ้อนเบื องต้น เป็นการกระท าความผิดครั งแรก 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.เอื อมพร  วิทยารัฐ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต่อไป  
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ ดร.เอื อมพร  วิทยารัฐ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๑๓๒๒ ตัวแปรเชิงซ้อนเบื องต้น แก้ไขผลการศึกษา

ของนิสิตจ านวน ๑๑ ราย ดังนี  
๑.๑ นางสาวปัทมาวรรณ   กิ่งแก้ว  รหัสนิสิต ๕๕๐๘๒๑๖๗  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C  
๑.๒ นายกิตติพงศ์ ศรีทรัพย์ รหัสนิสิต ๕๖๐๘๐๐๓๒  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๓ นายณัฐวุฒิ  อบเชย รหัสนิสิต ๕๖๐๘๑๔๑๕  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๔ นางสาวเพชรรัตน์ ภัควันต์ รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๐๙๐  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 
๑.๕ นางสาวไพลิน  สืบเรือง รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๑๐๒  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๖ นางสาวเยาวดี  อะกะเรือน รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๒๔๗  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๗ นางสาวลลิตา  สมใจ รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๓๔๘  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๘ นางสาวสุมิตรา สุทธิวิลัย รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๘๓๒  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๙ นายอนุชา  รุ่งโรจน รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๙๒๒  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๑๐ นางสาวสุธิดา  หลวงมูล รหัสนิสิต ๕๖๐๘๗๔๖๖  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๑๑ นายณัฐพงศ ์  นาปรัง รหัสนิสิต ๕๖๐๘๗๕๒๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.เอื อมพร  วิทยารัฐ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง           
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง ขอหารือการจัดซื้อพระพุทธรูปนาคปรก สธ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เงินรายได้ของส่วนงาน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สร้างพระพุทธรูปนาคปรก สธ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา พระพุทธรูป
ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส       
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นั น   

  คณบดีวิทยาลัยการศึกษา จึงหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณา
การให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถด าเนินการจัดซื อพระพุทธรูปดังกล่าว โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนงาน 
เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนงาน 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถด าเนินการจัดซื อพระพุทธรูปนาคปรก สธ. 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เงินรายได้ของส่วนงาน 
เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนงาน 

๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๒.๑.๑ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจ้งการรับรองปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าว
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จัดการเรียนการสอนก่อนเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา เพ่ือประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้แก่ ปริญญาโท จ านวน ๙๐ ราย ปริญญาเอก จ านวน ๓ ราย และปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ได้แก่ ปริญญาโท จ านวน ๑๓๐ ราย ปริญญาเอก จ านวน ๒๐ ราย ที่มีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารการศึกษา สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอขึ นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษาได้ ทั งนี  ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ได้รับหนังสือ
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Pre – Test และ Post – test โครงการเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘     
เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร Intensive English ณ สถาบัน Southbourne School of English เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ 
และ หลักสูตร General English ณ สถาบัน Phoenix Academy เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๒.๒.๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือสมทบทุนการก่อสร้างพระวิหารวัดพระธาตุดอยจอมทอง 

๖.๒.๒.๒ ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถ่ายภาพภายใต้โครงการ SAVE WATER 
SAVE THE UP (รักษ์ น  า รัก มพ.) เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์เรื่องการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า และให้ก าลังใจ
ชาวมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  
๖.๒.๓.๑ ก าหนดการโครงการ ฟ้ามุ่ยม่วงทองแรกช่อ รับน้องเข้ามอ บูชาพ่อนเรศวร วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

ตั งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยขอความร่วมมือ
ผู้บริหารและคณาจารย์แต่งกายด้วยชุดพื นเมือง 

๖.๒.๓.๒ ก าหนดการ “ประเพณีเดินเข้า ม. ประจ าปี ๒๕๕๘” วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ตั งแต่เวลา 
๑๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย และสนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา โดยขอความร่วมมือ
ผู้บริหารและคณาจารย์แต่งกายด้วยชุดพื นเมืองสีน  าตาล  

 
 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ... 
 
 



-๒๖- 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  
๖.๒.๔.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green กิจกรรม UP Car free Day ๒๐๑๕ 

“เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนร่วม” ซึ่งสามารถลดจ านวนการใช้รถยนต์รวมทั งสิ น ๕๓๔ คัน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๒ 

๖.๒.๔.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green “๓๐+ UP Save energy ปิดไฟ ๓๐ นาท ี
ช่วยประหยัดพลังงาน” ซึ่งสามารถลดปริมาณค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า รวมเป็นเงินทั งสิ น ๒,๘๐๕ บาท 

๖.๒.๕ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา แจ้งการด าเนินงานจัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก ส.ธ. ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียด ดังนี  
๖.๒.๕.๑ พระนาคปรก สธ. ขนาดบูชาหน้าตัก ๙ นิ ว (ขนาดความสูง ๒๔.๕ นิ ว) 

๑) เนื อโลหะ (รมสีน  าตาล)  ราคาองค์ละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
๒) เนื อโลหะ (รมสีสนิมเขียว) ราคาองค์ละ ๑๒,๐๐๐ บาท 

๖.๒.๕.๒ พระนาคปรก สธ. ขนาดบูชาหน้าตัก ๓ นิ ว (ขนาดความสูง ๑๘.๗ เซนติเมตร) 
๑) เนื อโลหะบรอนซ์ (ไม่รมสี) ราคาองค์ละ   ๘,๕๐๐ บาท 
๒) เนื อโลหะบรอนซ์ (รมสีน  าตาล) ราคาองค์ละ   ๘,๕๐๐ บาท 
๓) เนื อโลหะบรอนซ์ (รมสีสนิมเขียว) ราคาองค์ละ   ๘,๕๐๐ บาท 

๖.๒.๕.๓ รูปหล่อลอยองค์ พระนาคปรก สธ. (ขนาดความสูง ๓.๐ เซนติเมตร) 
๑) เนื อทองค า (หนัก ๑๕ กรัม)  ราคาองค์ละ  ๓๙,๐๐๐ บาท 
๒) เนื อเงินองค์ชุบทอง ราคาองค์ละ   ๒,๕๐๐ บาท 
๓) เนื ออัลปาก้า ราคาองค์ละ      ๘๐๐ บาท 
๔) เนื อบรอนซ์นอก ราคาองค์ละ      ๗๐๐ บาท 

๖.๒.๕.๔ พระนาคปรก สธ. ปั้มลอยองค์ (ขนาดความสูง ๒.๕ เซนติเมตร) 
๑) เนื อเงิน ราคาองค์ละ   ๑,๙๐๐ บาท 
๒) เนื อทองระฆัง ราคาองค์ละ     ๑๕๐ บาท 
๓) เนื อทองแดงนอก ราคาองค์ละ     ๑๕๐ บาท 

๖.๒.๖ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี) ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดหนังสือ (BOOK FAIR) 
ในโครงการตลาดนัดหนังสือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
เพ่ือจัดซื อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นิสิต ในการคัดเลือกหนังสือเพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย และการศึกษาค้นคว้า รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

๖.๒.๗ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งก าหนดการโครงการ KM Workshop               
เพ่ือ calibrate การเขียน OP และ SAR รองรับการประเมิน CUPT QA และประเมินผู้บริหาร ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับคณะ ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และประเมินผู้บริหาร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๒๗- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
     ผู้ชว่ยเลขานุการ  หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


