
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) 

วันพุธที ่๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 (นายวรกฤต แสนโภชน์) แทน 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 (ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว) แทน 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  (นายดวงดี แสนรักษ์) แทน 
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายเฉลิมชนม์ จิตจินดา) แทน 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

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

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

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

- ไม่มี   -  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายพงศกร  หงษ์กราย (แทน) ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
 ๑๐. นายช านาญ  แสงแกว้... 
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๑๐. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นายจักรพงค์ มาลีพัตร (แทน) ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๒. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๓. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๔. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๕. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๖. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๗. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๘. นางสาววรางคณา  กล้าจริง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 
๑๙. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๒๐. นายฤกษ์ดี  แก้วมาเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๔. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๕. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   
    
  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จ านวน ๒ ท่าน คือ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 

๒. แนะน า นางสาววรางคณา  กล้าจริง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย เตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๕๘        

เพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ขอให้คณะ/วิทยาลัย 

พิจารณารับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออย่างน้อยระดับปริญญาโท เท่านั้น 
๕. มอบผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นัดประชุมหารือกับผู้บริหาร เพ่ือจัดท า

ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
ครั้งที่ ๖๒ (๑๓/๒๕๕๖) เมื่อวันศุกร์ที ่๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๒ (๑๓/๒๕๕๖)      
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๒ (๑๓/๒๕๕๖)      
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงสร้างการจัดตั้งหน่วยเพื่อสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๒ (๑๓/๒๕๕๖)       
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
๑.๑  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑.๒  โครงการศูนย์เครื่องมือกลาง 

๑.๓ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) 
๑.๔  เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) 
๑.๕  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒.  มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาปรับโครงสร้างการจัดตั้งหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน
การวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการปรับโครงสร้างของ          
๕ หน่วยงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติโครงสร้างการจัดตั้งหน่วยเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ระดับกอง                  
ในมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
อนุมัติโครงสร้างการจัดตั้งหน่วยเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
 
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

มติ  ที่ประชุม... 
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติโครงสร้างการจัดตั้งหน่วยเพื่อสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขการจัดตั้งหน่วยงาน                

เพ่ือสนับสนุนการวิจัย ระดับกองในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ข้อ ๑.๒ จาก โครงการศูนย์เครื่องมือกลาง เป็น ศูนย์เครื่องมือกลาง 
ข้อ ๑.๓   จาก หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) เป็น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) 
ข้อ ๑.๔   จาก เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) เป็น ศูนย์เครือข่าย

ความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) 
ข้อ ๑.๕   จาก ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นการสนับสนุนบุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ให้มีโอกาสพัฒนา       
ด้านวิชาการ และทักษะการน าเสนอผลงานวิจัย นั้น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ด าเนินการ ดังนี้  

๑. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย            
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย ถือเป็นแนวปฏิบัติ  

๒. น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียน 
ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ      
ในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมอบกองบริการ
การศึกษา ปรับแก้ไข และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ          
ในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ     
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ     
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ

และค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง          
ด้านสิ่งแวดล้อม (อากาศ) ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการ

ทางวิชาการและค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม (อากาศ) ของวิทยาลัยพลังงาน          
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา  
ที่มาขอรับบริการ อันจะน าไปสู่การน าความรู้ทางวิชาการไปสู่สังคม 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ
และค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม (อากาศ) ของวิทยาลัยพลังงาน           
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ 
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม (อากาศ) ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทน

การให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม (อากาศ) ของวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ       

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยในส่วนของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วม        
เป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์   
การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนท าวิจัยและพัฒนา 
น าทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่ สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค         
อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) 
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการส าหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา    
ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้การด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของภูมิภาค รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว          
น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒... 
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) เพ่ือพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area-Based Collaborative Research) ของจังหวัดพะเยา มีระยะเวลา ๓ ปี 
(๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดพะเยาทั้งระบบ อันได้แก่ การพัฒนา      
โจทย์วิจัย นักวิจัย เครือข่ายการวิจัยและการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งส านักงานเครือข่ายงานวิจัย
เชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ AB-Creative ขึ้นในปี ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา    
ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของส านักงานเครือข่ายวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ AB-Creative  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามตัวชี้วัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่        
แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว          
น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนการส่งรายงานผลการศึกษา (up ๓๒) ระดับบัณฑิตศึกษา             

รายวิชา ๒๗๖๗๒๓ การวางแผนโครงการแบบใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑          
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายวิชา ๒๗๖๗๒๓ การวางแผนโครงการแบบใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี ผศ. ดร.นภัสถ์  หาญพรชัย 
เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาเป็นผู้สอนในรายวิชา นั้น บัดนี้ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดร.ธีระพจน์  ศุภวิริยะกิจ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ต้องด าเนินการรวบรวมน าส่งรายงานผลการเรียน (up 
๓๒) ไปยังกองบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่รายวิชาดังกล่าว
คาดว่าไม่สามารถส่งรายงานผลการเรียน (up ๓๒) ทันตามก าหนด เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวถูกจัดให้มีการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาสุดท้ายของภาคการศึกษาในระบบการสอนแบบ Block course ประกอบกับนิสิตที่เรียนในรายวิชาดังกล่าวเพ่ิงส่ง
รายงานให้กับอาจารย์ผู้สอนในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ท าให้อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถตัดเกรดได้ทันตามก าหนด     
โดยจะเร่งด าเนินการส่งภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น 

 กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๙- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงเสนอขออนุมัติเลื่อนการส่งรายงานผลการศึกษา (up ๓๒) ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา 
๒๗๖๗๒๓ การวางแผนโครงการแบบใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง จากวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖         
โดยอนุโลม หากพ้นก าหนดดังกล่าว เห็นสมควรด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร      
ประกอบการประชุม  
 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติเลื่อนการส่งรายงานผลการศึกษา (up ๓๒) ระดับบัณฑิตศึกษารายวิชา ๒๗๖๗๒๓ การวางแผนโครงการแบบใช้ทรัพยากร
อย่างต่อเนื่อง จากวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยอนุโลม หากพ้นก าหนดดังกล่าว เห็นสมควร
ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลื่อนการส่งรายงานผลการศึกษา (up ๓๒) ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา ๒๗๖๗๒๓ การวางแผนโครงการแบบใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง จากวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖         
โดยอนุโลม หากพ้นก าหนดดังกล่าว ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์

ไห่หนาน ว่าด้วยการอบรมภาษาจีนแบบเข้ม 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับนางสาววรางคณา  กล้าจริง กรณีการปรับปรุง
เนื้อหาของ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน ว่าด้วยการ
อบรมภาษาจีนแบบเข้ม นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย  
กับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน ว่าด้วยการอบรมภาษาจีนแบบเข้ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน ว่าด้วยการอบรม
ภาษาจีนแบบเข้ม  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์

ไห่หนาน ว่าด้วยการอบรมภาษาจีนแบบเข้ม 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
๓. มอบคณะแพทยศาสตร์ นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกลงนามความเข้าใจ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลพะเยา และ
โรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกลงนามความเข้าใจ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา นั้น 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกลงนามความเข้าใจ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) บันทึกลงนามความเข้าใจ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์        
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกลงนามความเข้าใจ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลล าปาง นั้น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี้  
๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 
๒. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 
๓. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 ๔. (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 

 
 



-๑๑- 
 

๔. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๕. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

๖. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี้  

๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๒. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๓. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๔. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๕. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

๖. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง  

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 
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) บันทึกขอ้ตกลง... 
 
 



-๑๒- 
 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๓๗๗๐๓ การจัดการทางการตลาดขั้นสูง 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีว่ิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา         
ในรายวิชา ๑๓๗๗๐๓ การจัดการทางการตลาดขั้นสูง ของนางสาวธิดาเดือน  อุตยานะ รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๑๙๖ จากเดิม     
B+ แก้ไขเป็น A นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อนุสรณ์   คุณานุสรณ์             
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์          
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๓๗๗๐๓ การจัดการทางการตลาดขั้นสูง 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    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ ์อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร แก้ไขผลการศึกษา 
ในรายวิชา ๑๓๗๗๐๓ การจัดการทางการตลาดขั้นสูง ของนางสาวธิดาเดือน  อุตยานะ            
รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๑๙๖ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A 

๒. มอบมหาวิทยาลัย ว่ากล่าวตักเตือน ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น          
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ           
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวปิตินุช  ผิวชัย อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๕๖๔๔๑ การบริหารส าหรับเภสัชศาสตร์ โดยรายวิชาดังกล่าว จัดการเรียน
การสอนร่วมกับรายวิชา ๑๙๙๔๔๖ การบริหารทางเภสัชศาสตร์และบทบาททางเภสัชกร 
ซึ่งเป็นรายวิชาเดียวกัน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวปิตินุช  ผิวชัย    
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา 
๑๕๖๔๔๑ การบริหารส าหรับเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยรายวิชาดังกล่าว จัดการเรียน
การสอนร่วมกับรายวิชา ๑๙๙๔๔๖ การบริหารทางเภสัชศาสตร์และบทบาททางเภสัชกร ซึ่งเป็นรายวิชาเดียวกัน 
เพียงแต่มีการเปลี่ยนรหัสและชื่อของรายวิชา ตามหลักสูตรที่ต่างกัน  นั้น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวปิตินุช  ผิวชัย อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวปิตินุช  ผิวชัย อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๕๖๔๔๑ การบริหารส าหรับเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โดยรายวิชาดังกล่าว จัดการเรียนการสอนร่วมกับรายวิชา ๑๙๙๔๔๖ การบริหารทางเภสัชศาสตร์
และบทบาททางเภสัชกร ซึ่งเป็นรายวิชาเดียวกัน เพียงแต่มีการเปลี่ยนรหัสและชื่อของรายวิชา 
ตามหลักสูตรที่ต่างกัน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว แต่เนื่องจาก
หลักสูตรมีการปรับปรุง จึงท าให้รหัสวิชาต่างกัน แต่ใช้ชื่อรายวิชาเดียวกัน 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวปิตินุช  ผิวชัย อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวปิตินุช  ผิวชัย อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๑๕๖๔๔๑ การบริหารส าหรับเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปิตินุช  ผิวชัย เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น             
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี               
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่องานภายในสังกัดกองบริการการศึกษา 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานของกองบริการการศึกษา         
เป็น ๖ งาน โดยที่งานรับเข้า กองบริการการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงภาระงานอ่ืน  ๆตามที่ได้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากชื่องาน “งานรับเข้า”      
ท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าท างานในมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย         
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่องานภายในสังกัดกองบริการการศึกษา จาก “งานรับเข้า” 
เป็น “งานรับเข้าศึกษา” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติเปลี่ยนชื่องานภายในสังกัดกองบริการการศึกษา จาก “งานรับเข้า” เป็น “งานรับเข้าศึกษา” ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่องานภายในสังกัดกองบริการการศึกษา จาก “งานรับเข้า” 
เป็น “งานรับเข้าศึกษา” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายการเปิดหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) นั้น 

  เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ขอขยายระยะเวลาการเปิด
หลักสูตร กองแผนงาน จึงขออนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา เลื่อนเป็นปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ 
๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ภาคการศึกษาปลาย 

๒๕๕๖ 
ภาคการศึกษาต้น 

๒๕๕๗ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา เลื่อนเป็นปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ 
๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ภาคการศึกษาปลาย 

๒๕๕๖ 
ภาคการศึกษาต้น 

๒๕๕๗ 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๑๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตเิลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา เลื่อนเป็นปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ 
๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ภาคการศึกษาปลาย 

๒๕๕๖ 
ภาคการศึกษาต้น 

๒๕๕๗ 

๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดสรรโควตากรณพีิเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรละ ๑ ราย ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และปัจจุบันมีนักเรียนจ านวนทั้งหมด ๑,๐๘๔ ราย 
รับผิดชอบ ๔ ต าบลในเอ าเภออมก๋อย และจากการศึกษาปัญหาด้านการพัฒนาพ้ืนที่ในอ าเภออมก๋อยของคณะท างานโครงการ
พบว่าประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย สถานพยาบาลขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์และทันตแพทย์     
และจากการศึกษาข้อมูลในเชิงรุกพบว่าบุคลากรทางการแพทย์มีปัญหาด้านการสื่อสารกับประชาชน ซึ่งร้อยละ ๘๕           
เป็นชาวเขา สถานพยาบาล (โรงพยาบาลอ าเภออมก๋อย) จึงมีความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นคนในพ้ืนที่และเป็นชนเผ่า 
ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสานเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนให้เข้าศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์แล้วจ านวนหนึ่ง 
แต่ยังไม่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

  โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสรรโควตากรณีพิเศษส าหรับนักเรียน     
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรละ ๑ ราย รายละเอียดปรากฏ         
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุเคราะห์จัดสรรโควตากรณพิีเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรละ ๑ ราย ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการจัดสรรโควตากรณีพิเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                 
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรละ ๑ ราย ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม           
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท าหนังสือแจ้งการจัดสรรโควตาดังกล่าวไปยังกระทรวงสาธารณสุข 
พร้อมส าเนาแจ้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์เพ่ือทราบ  

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดสรรโควตากรณพีิเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่           

ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างไกลจากตัวเมืองจังหวัดตาก ๒๔๘ กิโลเมตร ได้จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         
และตอนปลาย โดยมีนักเรียนจ านวนทั้งหมด ๑,๒๑๙ ราย ทั้งนี้ได้มีนโยบายสอดรับกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะให้นักเรียน
ที่มีสถานะต่ าต้อยทางสังคม โดยเฉพาะชาวเขาได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ             
และเนื่องจากอ าเภออุ้มผางเป็นพ้ืนที่ทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้สนองพระราชด าริ
ด้วยการรับนักเรียนที่มีภูมิล าเนาห่างไกลเข้าพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนถึง ๔๑๖ ราย ทั้งนี้ จากการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ             
ท าให้นักเรียนโดยรวมมขีีดความสามารถในการพัฒนาตนเองได้มากขึ้นเป็นล าดับ 

  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสรรโควตากรณีพิเศษส าหรับนักเรียน     
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุเคราะห์จัดสรรโควตากรณพิีเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการจัดสรรโควตากรณีพิเศษส าหรับนักเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต              
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท าหนังสือแจ้งการจัดสรรโควตาดังกล่าวไปยังกระทรวงสาธารณสุข 
พร้อมส าเนาแจ้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์เพ่ือทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เรื่อง ขอเสนอความก้าวหน้าและขอปรึกษาหารือโครงการการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นเวที   
ทางวิชาการที่สร้างโอกาสให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ   
ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอความก้าวหน้าและขอปรึกษาหารือ           
รูปแบบการจัดโครงการเพ่ือการมีส่วนร่วมของคณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
๒. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ให้เข้าร่วมกิจกรรม

และส่งผลงานวิจัย โดยให้คณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน จ านวนคณะ/วิทยาลัย          
ไม่เกิน ๑๐ ท่าน 

 ๓. การให้โควตา... 
 
 



-๑๗- 
 

๓. การให้โควตาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
๔. มหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการเตรียมโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย อย่างไร และควรให้มี

การงดการเรียนการสอนในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ หรือไม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้งบประมาณและความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
ความก้าวหน้าและขอปรึกษาหารือรูปแบบการจัดโครงการการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ เพ่ือการมีส่วนร่วมของ           
คณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗  
๒. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ให้เข้าร่วมกิจกรรม

และส่งผลงานวิจัย โดยให้คณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน จ านวนคณะ/วิทยาลัย           
ไม่เกิน ๑๐ ท่าน 

๓. การให้โควตาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย 
๔. มหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการเตรียมโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย อย่างไร และควรให้มี

การงดการเรียนการสอนในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ หรือไม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้งบประมาณและความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ให้เข้าร่วมกิจกรรม

และส่งผลงานวิจัย โดยให้คณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อผู้ เข้าร่วมงาน จ านวนคณะ/วิทยาลัย           
ไม่เกิน ๑๐ ท่าน 

๓. เห็นชอบการให้โควตาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภมิูสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้น าเสนอผลงานวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาตรี 
ตลอดจนส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ สร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสถาบัน         
ในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และยังเป็นการเปิดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาให้สาธารณชน     
อันประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๕๐๐ คน จาก ๒๔ สถาบันทุกภูมิภาคของประเทศ    
ซึ่งจะก าหนดจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์         
และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ ภายใต้โครงการ “ต้นกล้า ICT” 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ “ต้นกล้า ICT” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบัณฑิต
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นที่ต้องการในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับอาเซียน เนื่องจาก               
ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศในอาเซียน ยังขาดแคลนแรงงานด้านไอซีทีเป็นจ านวนมาก โดยโครงการดังกล่าว    
มีจ านวนผู้สมัคร จ านวน ๒๙ ราย 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าสมัครเข้า          
ศึกษาต่อ ภายใต้โครงการ “ต้นกล้า ICT” โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากทางคณะฯ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุเคราะห์ยกเว้นค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ ภายใต้โครงการ “ต้นกล้า ICT” ต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบยกเว้นค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ ภายใต้โครงการ “ต้นกล้า ICT”  
จ านวน ๒๙ คน เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗      
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ เรื่อง ขออนุ มัติ ใช้สถานที่จัดงานประชุมทางวิชาการ  พะเยาวิจัย ครั้ งที่  ๓ 

“มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขอใช้สถานที่ในการจัดประชุมทางวิชาการ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๓ “มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม” ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่    
๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีการขอใช้ห้องเรียนจ านวน ๖ ห้อง และห้องปะชุมจ านวน ๑๐ ห้อง ซึ่งกองบริการ
การศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า 

๑. ห้องเรียนชั้นที่ ๑ จ านวน  ๖ ห้อง ไม่สามารถใช้ในการจัดประชุมได้ เนื่องจากมีการจัดการเรียน       
การสอน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

๒. ห้องประชุมชั้น ๒ และชั้น ๓ จ านวน ๑๐ ห้อง อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
 
 
 

กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๑๙- 
 

กองบริการการการศึกษา จึงเสนอให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
๑. ขออนุมัติงดการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้นที่ ๑ จ านวน  ๖ ห้อง  
๒. ประสานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขอจองใช้ห้องประชุมชั้น ๒ และ

ชั้น ๓ จ านวน ๑๐ ห้อง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
อนุญาตใช้สถานที่จัดงานประชุมทางวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๓ “มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม” ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ โดยกองบริการการศึกษา ขอประสานแจ้งให้กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติงดการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้นที่ ๑ จ านวน  ๖ ห้อง  
๒. ประสานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขอจองใช้ห้องประชุมชั้น ๒ และ

ชั้น ๓ จ านวน ๑๐ ห้อง 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ใช้สถานที่จัดงานประชุมทางวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๓ “มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม” 
๒. อนุมัติงดการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้นที่ ๑ จ านวน ๖ ห้อง โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชย 
๓. มอบกองบริการการศึกษาประสานแจ้งอาจารย์และนิสิต เพ่ืองดการจัดการเรียนการสอน             

และการสอนชดเชยดังกล่าวต่อไป 
๔. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพ่ือขอจองใช้ห้องประชุมชั้น ๒ และ ชั้น ๓ จ านวน ๑๐ ห้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ เรื่อง โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่จังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการตามโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ รวม ๑๒ ครั้ง            
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าส่วนราชการออกพบปะให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่ห่างไกล และเพ่ือเป็นการด าเนินการเชิงรุก 
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการออกหน่วยบริการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ นั้น 

  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จังหวัดพะเยา จึงขอแจ้งพ้ืนที่เป้าหมายที่จะออกหน่วยบริการ
ตามโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๒ ครั้ง 
และกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอเพ่ือพิจารณาให้คณะ/วิทยาลัย ติดตามและเข้าร่วม
กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๒๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
มอบคณะ/วิทยาลัย ติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย ที่รับผิดชอบด าเนินการติดตามและเข้าร่วมกิจกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ เรื่อง ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก.) 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก.) มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ
ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ โดยก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบ
หน้าที่ตาม (ร่าง) ก าหนดการ และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุม
ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. (ร่าง) ก าหนดการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
๒. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา (ทอมก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ทอมก.) 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการส าหรับบุคลากร ตลอดจนเป็นหลักประกันให้บุคลากร          
และครอบครัว เมื่อเกษียณอายุ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือลาออกจากงาน นั้น ต่อมามหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท า       
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยพะยา ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง จ านวน ๖ ท่าน และกรรมการฝ่ายลูกจ้างจ านวน ๖ ท่าน ซึ่งบัดนี้ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการแล้ว นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ ส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง จ านวน ๖ ท่าน ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี 
๒. รองศาสตราจารย์ชาลี   ทองเรือง 
๓. ดร.ส าราญ   ทองแพง 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร   วิศวรุ่งโรจน์ 
๖. นางสาวปราณี   เทียมใจ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา       
ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยพะยา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
ฝ่ายนายจ้าง จ านวน ๖ ท่าน ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี 
๒. รองศาสตราจารย์ชาลี   ทองเรือง 
๓. ดร.ส าราญ   ทองแพง 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร   วิศวรุ่งโรจน์ 
๖. นางสาวปราณี   เทียมใจ 

 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 
 
 



-๒๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา           

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง จ านวน ๖ ท่าน ดังนี้ 
๑.๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี 
๑.๒ รองศาสตราจารย์ชาลี   ทองเรือง 
๑.๓ ดร.ส าราญ   ทองแพง 
๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์ 
๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร   วิศวรุ่งโรจน์ 
๑.๖ นางสาวปราณี   เทียมใจ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ เรื่อง การส่อทุจริตในการใช้โปรแกรม SPEEXX 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโปรแกรม SPEEXX มาให้นิสิตใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
(๐๐๑๑๑๑) ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ อีกทั้งให้มีการประเมินผลคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนทั้งหมด ในรายวิชาดังกล่าว 
ทั้งนี้ นางสาวพัชรินทร์  สัจจญาติ ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (๐๐๑๑๑๑) ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ ได้รับแจ้ง
เกี่ยวกับการส่อทุจริตในการใช้โปรแกรม SPEEXX โดยนิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มในเฟสบุ๊ค (Facebook) ใช้ชื่อกลุ่มว่า 
Freshy University of Phayao’ ๕๖ และมีการเขียนข้อความที่แสดงเจตนาทุจริต เช่น ประกาศขอเฉลยค าตอบ          
ของกิจกรรมในบทต่างๆ ประกาศว่าจ้างให้นิสิตคนอ่ืนท างานที่ได้รับมอบหมายในโปรแกรมดังกล่าว รวมไปถึงการเจรจา
ต่อรองค่าใช้จ่าย เป็นต้น นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอพิจารณาให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การส่อทุจริตในการใช้โปรแกรม 
SPEEXX ทัง้นี้ หากพบว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความจริง ขอให้มีผลต่อการพิจารณาคะแนนการท ากิจกรรมในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (๐๐๑๑๑๑) ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ และคะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การส่อทุจริตในการใช้โปรแกรม SPEEXX ทั้งนี้ หากพบว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความจริง 
ขอให้มีผลต่อการพิจารณาคะแนนการท ากิจกรรมในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (๐๐๑๑๑๑) ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖
และคะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
โดยมอบผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย          
กองบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สภาสถาปนิก รับรองมาตรฐานวิชาการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  สภาสถาปนิก ได้พิจารณารับรองมาตรฐานวิชาการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา
จะต้องส่งรายงานการด าเนินการหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ต่อสภาสถาปนิก ดังนี้ 

๑. จ านวนการรับนิสิตตามความเป็นจริง 
๒. อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาตามความเป็นจริง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต             
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต           

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓... 
 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ

พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอชะลอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) เรื่อง (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ
พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) เนื่องจากการด าเนินการลงนามตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวยังอยู่
ในระหว่างการประสานงานซึ่งยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ หากการด าเนินการประสานการลงนามตามข้อตกลงความร่วมมือฯ 
เสร็จสิ้น วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จะด าเนินการรายงานเพ่ือด าเนินการขั้นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง โครงการวัฒนธรรมศึกษาสถาปัตยกรรมสีน้ า “สามเชียง” 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับแต่งตั้ ง                             
ให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเสนอ
โครงการวัฒนธรรมศึกษาสถาปัตยกรรมสีน้ า “สามเชียง” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากสภาคณบดี                    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในด้าน    
การประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง โครงการเครือข่ายชุมชนสีเขียว 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเครือข่าย           
ชุมชนสีเขียว “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมใหม่เพ่ือสังคมมีสุขและคาร์บอนต่ า” โดยจะลงนามความร่วมมือ (MOU) 
กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา สร้างสังคมมีสุข และคาร์บอนต่ า จากการน าประโยชน์
กลับคืนจากเศษพืชเหลือทิ้งทางการเกษตร เพ่ือลดการเผาและมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการตั้งฐานการเรียนรู้
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  ซึ่งโครงการจะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมอบรมในการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จะท าการรับซื้อปุ๋ยที่ผลิตได้จากโครงการในราคาที่สูง 
และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวจะใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย ประมาณ ๑ ไร่ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง รายงานผลการประชุมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๑๘๐ วัน) 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานผล
การประชุมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕           
(รอบ ๑๘๐ วัน) ซึ่งคณะกรรมการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ท าการติดตามและประเมินผลศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 

 
 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการ การเรียน
การสอนและการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม 

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) ขอรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ               
เรื่อง การบูรณาการ การเรียนการสอนและการวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งจัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง (ร่าง) ตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้ง (ร่าง) ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมการให้ความช่วยเหลือนิสิตซึ่งไม่มีสถานะบุคคล 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานสรุปผลการประชุมการให้ความช่วยเหลือนิสิตซึ่งไม่มีสถานะบุคคล โดยได้จัด   
การประชุมหารือในการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่ไร้สถานะบุคคล เพ่ือจัดระบบและกลไกในเรื่องของสิทธิ         
ขั้นพ้ืนฐานหรือสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตกลุ่มดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ 
อาคารส านักงานอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง ตารางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งตารางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา และตารางการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญกับจังหวัดพะเยา โดยเรียงล าดับตามวันส าคัญและก าหนดรายชื่อ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งสรุปผลผู้เข้าร่วมโครงการวันส าคัญประจ าปี ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 

 
 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบ (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรือ่ง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ  
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 
 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๔.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ 
พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao 
Green City) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการ
วิชาการ ภายใต้ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 

 

อยู่ ระหว่ างการด า เนิ นการของวิทยาลั ยพลั งงาน           
และสิ่งแวดล้อมในการเสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือพะเยา
เมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๖๓  
(๑๒/๒๕๕๖) ต่อไป  

 
 

 
 
 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒... 
 

 



-๒๘- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย 
: น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  ณ เขื่อนศรีนครินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)  และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวจัดท าเป็นรูปเล่ม  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ในการ
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จัดท าเป็นรูปเล่ม 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๗ (๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๖ โครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัย

และประกันคุณภาพการศึกษา 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอธิการบดี และคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา        
การปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๐ (๑๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการประเมิน

คุ ณ ภ า พ ใน ลั ก ษณ ะ เ ที ย บ เ คี ย ง                 
ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเข้ารับการประเมิน IQA ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมข้อมูล           

แก่คณะที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง สมศ. ในการปรับเข้าโครงสร้างของคณะ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะไม่มีการประเมินของ สมศ. 

๒. มอบวิทยาเขตเชียงราย และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับเข้าโครงสร้างของคณะ 
๓. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย น าสรุปผลการประเมินของ สมศ. และ สกอ. ไปเป็นข้อมูล              

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
๔. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการประเมินของ สมศ. และ สกอ.          

ของคณะแพทยศาสตร์  เพื่อเป็นแบบอย่างในการเตรียมการประเมิน ประจ าปี              
การศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาเขตเชียงราย ในการ
ปรับเข้าโครงสร้างของคณะ 
 
 

                    ๔.๑ (รา่ง) ค าสั่ง... 
 

 



-๒๙- 
 

๔.๑ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา          

ลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการน า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนออธิการบดีลงนาม 

๔.๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ออกข้อสอบ
ประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive 
Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาและกองคลัง นัดประชุมหารือ เรื่อง (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด 
(Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป 

อยู่ระหว่างการนัดประชุมหารือ ระหว่าง กองบริการ
การศึกษา และกองคลัง 

๔.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ         
ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขรายช่ือคู่สัญญาตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ถูกต้อง           

จาก องค์การสวนพฤษศาสตร์ เป็น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการปรับแก้ไขรายช่ือคู่สัญญา
ตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างการด าเนินการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว          
เสนออธิการบดีลงนาม 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๑ (๑๒/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑ ตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา แบบที่ ๒ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานกับผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์             

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา ในการปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ดังกล่าว           
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ
ประสานกับผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว 

                    ๔.๑ (รา่ง) ประกาศ... 
 

 



-๓๐- 
 

๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินการให้
ทุน   อุดหนุนการวิจัยและเงินรางวัลการ
ตี พิ มพ์ เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของนิสิต
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ (ร่ าง) ค าร้องขอลงทะเบียนเรียน          
เข้าร่วมศึกษา/เรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมศึกษา/          
เรียนข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการแจ้งคณะ/วิทยาลัย 
ทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ า
รายวิ ชา ๒๕๒๑๑๑ คณิตศาสตร์
เบื้ องต้น และรายวิชา ๒๔๑๑๑๑ 
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้นายธิติ    เกตุค า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลการเรียนล่าช้า          

ในรายวิชา ๒๕๒๑๑๑  คณิตศาสตร์เบื้องต้น และรายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น            
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕            

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนนายธิติ  เกตุค า เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา          
ตามก าหนด หรือ ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ  ว่ ากล่ าวตั ก เตื อน               
นายธิติ  เกตุค า เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ ขออนุมั ติ เลื่ อนการเปิดหลักสู ตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิ ชา
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ และ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเลื่อนแผนการขอเปิดหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร จากเดิมเปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๗  

เป็น เลื่อนเปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
     ๑.๑ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
     ๑.๒ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองแผนงานน าการขออนุมัติ เลื่อนการเปิดหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ 
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

                             ๔.๗ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๑- 
 

๔.๗ ขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตร
และขออนุมัติยกเลิกการเปิดหลักสูตร 
ที่ ไ ด้ บ ร ร จุ ไ ว้ ใ น แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติปรับแผนการขอเปิดหลักสูตร ดังนี ้

ช่ือหลักสูตร เดิมปีการศึกษา ปรับใหม่เป็นปี
การศึกษา 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒. อนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี ้
ช่ือหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ          
โภชนเภสัชภัณฑ์ 

๒๕๕๖ 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ควบหลักสูตร   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

๒๕๕๗ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ควบหลักสูตร          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

๒๕๕๗ 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด ควบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

๒๕๕๘ 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  ควบหลักสูตร                     
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 

๒๕๕๘ 

๓. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองแผนงานน าการขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตรและ
ขออนุมัติยกเลิกการเปิดหลักสูตร ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 

๔.๘ ขอหา รื อ เ กี่ ย ว กั บผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ            
ในการพิจารณาหนังสือหรือต ารา สมศ.           
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเภสัชศาสตร์  จัดท าหนังสือช้ีแจง กรณี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหนังสือและต าราทางวิชาการ  
สมศ. ในตัวบ่งช้ีที่ ๗ น าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือช้ีแจง กรณี 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
น าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

                  ๖.๑.๑ การบันทกึข้อมูล... 
 

 



-๓๒- 
 

๖.๑.๑ ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ข อ ง
หน่วยงานภาคี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสาน
กับส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในการบันทึกข้อมูลส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของ
หน่วยงานภาคี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการประสานกับส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในการ
บั นทึ กข้ อมู ลส่ งเสริ มและสนับสนุ นวิ สาหกิ จชุ มชน             
ของหน่วยงานภาคี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ข อ อ นุ มั ติ แ ก้ ไ ข ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า             
กรณี นางสาวสิริมา  นาคสาย อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๑๓๓๗๑ การจัดการ
การปฏิบัติการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางสาวสิริมา  นาคสาย อาจารย์ประจ ารายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ แก้ไขผล

การศึกษา ในรายวิชา ๒๑๓๓๗๑ การจัดการการปฏิบัติการ ของ นางสาววรณิดา  ปัญญาชินวร 
รหัสนิสิต ๕๓๕๙๒๗๔๘ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวสิริมา  นาคสาย 
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดท าหนังสือ 
ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวสิริมา  นาคสาย เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

                     ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่าย
หมุนเวียนของส่วนงาน 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ส่วนงานสามารถยืมเงินจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้เป็น
เงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงานได ้ซึ่งการใช้เงินทดรองจ่ายหมุนเวียนจะต้องมีระบบการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอและพร้อมรับการตรวจสอบได้ นั้น  

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่าย
หมุนเวียนของส่วนงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน  
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ในหน้าที่ ๒ ข้อ ๙ 

จาก ให้ส่วนงานน าเงินทดรองจ่ายฝากธนาคาร โดยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ 
“บัญชี (ระบุชื่อส่วนงาน) มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีผู้กระท าการอย่างน้อยสามคน 
และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้กระท าการ 

เป็น ให้ส่วนงานน าเงินทดรองจ่ายฝากธนาคาร โดยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ 
“บัญชีเงินทดรองจ่าย (ระบุชื่อส่วนงาน) มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีผู้กระท าการอย่างน้อยสามคน 
และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้กระท าการ 

๓. มอบกองคลังน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับการใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ระบุชื่อมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ท าการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย และได้มีข้อสังเกต
เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีชื่อของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย นั้น 

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับการใช้บัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ระบุชื่อมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๓๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับการใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ระบุชื่อมหาวิทยาลัย 
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนี้ 

๒.๑ หน้าที่ ๑ ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๒๐ 
จาก “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 

และลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
เป็น “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

และลูกจา้งของมหาวิทยาลัย 
๒.๒ หน้าที่ ๒ ข้อ ๔.๑ 

จาก ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “บัญชี (ระบุชื่อส่วนงาน) มหาวิทยาลัยพะเยา” 
โดยมีผู้กระท าการอย่างน้อยสามคน และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสาม         
ของผู้กระท าการ  

เป็น ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “บัญชี (ระบุชื่อส่วนงาน) มหาวิทยาลัยพะเยา” 
โดยมีผู้กระท าการอย่างน้อยสามคน และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสาม         
ของผู้กระท าการ รวมทั้ งท าหนังสือขออนุญาตเปิดบัญชีต่อมหาวิทยาลัย                 
พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของบัญชี 

๓. มอบกองคลังน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง  การด าเนินโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

จังหวัดพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่จังหวัดพะเยา ได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านท่าม่าน หมู่ที่ ๕ 
ต าบลเชียงม่วน อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นั้น 

  จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญทุกหน่วยงานออกหน่วยบริการตามโครงการดังกล่าว โดยให้ส่งแบบตอบรับ            
การเข้าร่วมออกหน่วยบริการการด าเนินโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ภายในวันศุกร์ที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมออกหน่วยบริการการด าเนินโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบแต่ละอ าเภอ เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางจังหวัดจัดโครงการในพื้นที่        
ที่รับผิดชอบทุกครั้ง 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 
 
 



-๓๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ ๔.๓ ได้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย
ประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๓๓ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 
จ านวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาท) นั้น 
 
  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุน ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาท) 
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๓๓ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท            
(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาท) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง  โครงสร้างภายใน และตราสัญลักษณ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านทันตแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบโครงสร้างภายใน และตราสัญลักษณ์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงสร้างภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ และตราสัญลักษณ์          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับอธิการมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหารส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๔ ปี 

๖.๒.๑.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนเวลาเสด็จพระราชด าเนิน
ไปทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปนาคปรกจ าลอง ประดับอักษรพระนามาภิไธย 
“ส.ธ.” ที่ผ้าทิพย์ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จาก เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็น เวลา ๑๕.๐๐ น.           
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั... 
 
 



-๓๖- 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดโครงการ “สกัดความรู้จากโครงการ           

๑ คณะ ๑ โมเดล สู่การตีพิมพ์บทความวิจัย” โดยเรียนเชิญบรรณาธิการบริหารวารสารวิจัย             
เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (นายอนุช  อาภาภิรม) เป็นวิทยากรให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ วัน 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม   

๖.๒.๒.๒ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖          
ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ          
หากสนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.onesqa.or.rh ได้ตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

   
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ แบบส ารวจความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดหาพนักงานท าความสะอาดบ้านพักผู้บริหาร จ านวน            
ทั้งสิ้น ๑๙ หลัง  

๖.๒.๓.๒ การจัดท าวีดิทัศน์ “มหาวิทยาลัยพะเยา พ้ืนที่แห่งจินตนาการ โอกาสแห่งความส าเร็จ”          
เพ่ือใช้ในการแนะน ามหาวิทยาลัยพะเยา  

๖.๒.๓.๓ มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  เพ่ือเป็นทุนก่อสร้างวิหาร          
วัดพระธาตุดอยจอมทอง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ขึ้น ๘ ค่ า เดือน ๑๒)               
ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
๖.๒.๔ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๔.๑ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดนิทรรศการและกิจกรรม “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 
กับคาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.)” ในระหว่างวันที่ ๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม   

๖.๒.๔.๒ รายงานผลการด าเนินโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖            
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม   

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๓๗- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น. 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)                  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ                ผูช้่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
 
 
         ............................................................   
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                  


