
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) 

วันพุธที ่๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
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. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ดร.วนิดา  แซ่จึง) แทน 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต) แทน 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(นายกฤษฎา  ใจแก้วทิ) แทน  
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)    

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายธเนศ  ทองเดชศรี) แทน  
๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  
๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน  
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๕. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 
๒๖. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 
๒๗. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 
๒๘. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๙. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๓๐. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
 
 
 
 

รายนามผู้เข้ารว่มประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่  
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๓. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ ์ หัวหน้างานนิติการ 
๑๔. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระพุทธรูปนาคปรก 
ประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ว่า “พระพุทธภุชคารักษ์” 
หมายถึง พระพุทธรูปที่มีพญานาคคุ้มครองรักษา 

๒. ก าหนดการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๖ ปี ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ ลานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. มหาวิทยาลัยพะเยา และห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดท าโปสเตอร์ “พระพุทธภุชคารักษ์” พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพ่ือมอบให้กับโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยาลงพ้ืนที่แนะแนวสัญจร และมอบให้กับคณะ/วิทยาลัย 
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 

๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดเตรียมที่พักพร้อมอาหาร ให้แก่อาจารย์พิเศษ
ชาวต่างชาติที่จัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ มอบคณะ/วิทยาลัย ที่มีความประสงค์
จะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติประจ าคณะ/วิทยาลัย ให้ด าเนินการประสานการใช้งบประมาณ
จากต้นสังกัดของอาจารย์พิเศษดังกล่าวต่อไป 

 
๕. ในอนาคต... 
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๕. ในอนาคต มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดสร้างสถานพักฟ้ืนส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ๒๐ ห้อง 
ซึ่งมีโรงแรมเรือนเอ้ืองค า มหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบดูแลด้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ในส่วนของวัตถุดิบ
ทีใ่ช้ในการปรุงอาหาร จะประสานจัดซื้อกับหน่วยงานที่มีการปลูกพืชแบบออรแ์กนิคเท่านั้น  

๖. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยาแล้วเสร็จ 

๗. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เตรียมความพร้อมการจัดงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๘.๑ การจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษา
ขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ าประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 
๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๘.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

๘.๓ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๘.๔ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ 
“พะเยาเกมส์” ในระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๘. ในอนาคต มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการน ารถบัสไฟฟ้า ซึ่งใช้พลังงานสะอาดจากไฟฟ้า (Clean Energy)  
เพ่ือใช้ในการรับ – ส่งนิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

๙. มหาวิทยาลัยพะเยา จะเริ่มด าเนินการเปิดระบบการใช้น้ าประปาภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นปกติ         
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๑๐. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จะด าเนินการย้ายเข้ามาปฏิบัติงาน
ในอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าจะเริ่มเปิดด าเนินการประมาณ            
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๑๑. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดพ้ืนที่เส้นทางจักรยานภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการปรับปรุงพ้ืนที่และถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมระบบสาธารณูปโภค 

๑๒. การด าเนินงานก่อสร้างสิ่งสักการะบูชาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑๓.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะด าเนินการสร้างสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณวงเวียนด้านหน้า

มหาวิทยาลัยพะเยา  
๑๓.๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะด าเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา           
ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้ ๕๒๗ คัน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจ านวน ๒๒๐ ล้านบาท 

๑๔. มหาวิทยาลัยพะเยา จะเริ่มด าเนินการปลูกต้นไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง หลังจากการปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการเพาะช าต้นดอกซากุระเอง โดยไม่ต้องน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เพ่ือน ามาปลูก
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๑๕. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงาน 
ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๒... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๐๘ (๙/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๘ (๙/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๘ (๙/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและ 
ผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศนูย์และบริการวิชาการวิศวกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๐๖ (๗/๒๕๕๙)           
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดท าตารางเปรียบเทียบประกาศ          
ฉบับเดิม และประกาศฉบับใหม่ ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงาน     
มาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา                 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม        
และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา             
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๖- 
 

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

วิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา       
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชารัฐร่วมยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริม
และสนับสนุนการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ ศธ ๐๕๙๐.๔๐/๐๔๘๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง                   
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชารัฐร่วมยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี               
และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอทอป         
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชารัฐร่วมยกระดับโอทอป       
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริม            
และสนับสนุนการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึ งขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                                             
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชารัฐร่วมยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์               
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชารัฐร่วมยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุน
การยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒ ิ

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ              
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ                      
คือ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                   
เรื่อง จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพ่ิมเติม) เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยพะเยาทราบ                     
ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดสามารถ download file ได้จาก www.mua.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย                
สืบค้นหนังสือเวียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งแบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อธิการบดี         
ทั้งนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีการน าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มาใช้ประกอบการประเมินผล   
การด าเนินงานของอธิการบดี ตามตัวบ่งชี้ C.๘.๒ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน และตัวบ่งชี้         
C.๙ : ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน และได้เห็นชอบในแบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่อธิการบดี เพ่ือน าแบบประเมินดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการประเมินด้านสมรรถนะผู้บริหารในตัวบ่งชี้ที่ C.๘.๒     
(ตามประเด็นการประเมินข้อที่ ๑) และการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในตัวบ่งชี้ที่ C.๙ (ตามประเด็นการประเมินข้อที่ ๔) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง การรวมเลขทะเบียนที่ปรึกษาไทยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแจ้งการรวมเลขทะเบียนที่ปรึกษาไทยของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามหนังสือ         
ที่อ้างถึง ได้แจ้งความประสงค์เพ่ือขอยกเลิกทะเบียนที่ปรึกษาไทยของมหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลข ๓๒๖๑ ๓๕๒๓ ๓๖๙๘         
และน าผลงานและนักวิชาการทั้งหมดของหมายเลขดังกล่าว ไปรวมไว้ในหมายเลข ๓๘๔๑ เพียงหมายเลขเดียว ทั้งนี้ ส านักงาน                  
บริหารหนี้สาธารณะ ขอเรียนว่าศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ได้ยกเลิกทะเบียนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในหมายเลขดังกล่าว รวมทั้งได้เพ่ิมเติมผลงานและนักวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นที่ปรึกษาระดับ A หมายเลข ๓๘๔๑ 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในการนี้ หากที่ปรึกษามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษา                
โปรดแจ้งให้ส านักงานบริหารหนี้สินสาธารณะทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูล                  
ที่ปรึกษาถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 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 ครั้งที่ ๙๙... 
 

 



-๑๐- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 

นางสาวธรณ์ ธนนันท์   ไชยวงค์ษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓   
การจดบันทึกและการสรุปความเพื่อการอาชีพ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓ การจดบันทึกและการสรุป

ความเพื่อการอาชีพ แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวกัญธิกรณ์  ออนตะไคร้ รหัสนิสิต ๕๕๑๑๘๒๗๙ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง          
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการประสาน
กองบริการการศึกษา เพื่อขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๐ (๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๖ การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ         

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) มคอ. ๓ – ๗ โดยให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ. ๓ – ๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 
(ร่าง) มคอ. ๓ – ๗ โดยให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า 
มคอ. ๓ – ๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  

นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร แก้ไขผลการศึกษา

ของนายคฑายุทธ  บรรจง รหัสนิสิต ๕๖๐๓๐๓๓๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายวิทูรย์  ตลุดก า เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษา         
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ในการประสาน
กองบริการการศึกษา เพื่อขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๓... 
 

 



-๑๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบ           

วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง  
ศู นย์ ภ าษา ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยให้แยกค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ ออกจาก (ร่าง) 
ข้อตกลงดังกล่าว และให้น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา              
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการปรับแก้ไข  
(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๕ (๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑๐ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
๒. มอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ตรวจสอบ  Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย               

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑๑ ขอความเห็นชอบ... 
 

 



-๑๒- 
 

๔.๑๑ ข อ ค ว าม เห็ น ช อ บ  Strategy wheel    
และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย ตาม
เกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย        

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป   

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์  CUPT QA ๒๕๕๘ ระดั บคณะ เสนอต่ อผู้ บริหาร
มหาวิ ทยาลั ยพะเยาพิ จารณ าปรับแก้ ไข เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๖ (๗/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๒.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบ
และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและ
การใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัย
แล ะบ ริ ก ารวิ ช าก ารวิ ศ วก รรม                   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดท าตารางเปรียบเทียบประกาศ
ฉบับเดิม และประกาศฉบับใหม่ ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบ
และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าตารางเปรียบเทียบ
ประกาศฉบับเดิม และประกาศฉบับใหม่  ของ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบ
และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้
ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างน าเสนอ           
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา         
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) เรียบร้อยแล้ว 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๗ (๘/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒ ผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต

ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานการติดตามภาวะ 
การมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๓ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๓- 
 

๔.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี ๒ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ

จ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒   
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 

และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ดังนี ้
๒.๑ ข้อที่ ๙.๑ (๑) ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตเรียนดี  

จาก เป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานั้น ๆ 
เป็น  เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒.๒ ข้อ ๙.๒ (๑) ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จาก เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานั้น ๆ  และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน 

หรือครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน 
เป็น นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน หรือครอบครัว

ประสบปัญหาด้านการเงิน   
๒.๓ เพิ่มเติม โดยให้น าข้อความจากประกาศเรื่องเดิม ในข้อที่ ๙.๑ (๒) , ๙.๑ (๓) และ ๙.๒ (๒) , ๙.๒ 

(๓) ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์  คุณสมบัติ  และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงิน
งบประมาณของมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒   

๓. มอบกองกิจการนิสิตพิจารณาเกี่ยวกับความประพฤติและเกรดเฉลี่ยส าหรับทุนนิสิตเรียนดี                
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ  และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึ กษาจากเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) 
ฉบับที่ ๒ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน         
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนดหรือขอแก้ไขผล
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา

ตามก าหนดหรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. อนุมัติให้ล้างมลทินให้อาจารย์ผู้ถูกลงโทษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 

กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกระท าความผิดก่อนวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ และให้นับการกระท าความผิดตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่สง่ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่อธิการบดีลงนาม
ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๔- 
 

๖.๒.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๓๐๔๐๙ การระงับ
ข้อพิพาทโดยทางเลือกอื่น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า             

ในรายวิชา ๒๓๐๔๐๙ การระงับข้อพิพาทโดยทางเลือกอื่น (Alternative Dispute Resolution) 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.วิมลเลขา  ศิริชัยราวรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง 
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. อนุมัติให้ล้างมลทินในการกระท าความผิดของ ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือ
ว่ากล่าวตักเตือน ดร.วิมลเลขา  ศิริชัยราวรรณ 

๖.๒.๕ มาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพจากผลการเรียน
ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพการเรียน        

ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ก าหนดค่าเป้าหมาย (ร้อยละของบัณฑิต Drop out) ส่งไปยังกองบริการ

การศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูลดังกล่าว 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ประสานแจ้ง
คณะ/วิทยาลัย ก าหนดค่าเป้าหมาย (ร้อยละของบัณฑิต Drop out) 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๓ ขอความเห็นชอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ ประจ าป ี๒๕๕๘ 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ไปปฏิบัติงาน ในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ ศึกษารายละเอียดข้อมูลด้านกฎหมายของหมวด ๔ ค่าตอบแทนและ

ประสิทธิภาพ ในข้อ ๑๔ ค่าตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
ภาคเอกชน ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการศึกษา
รายละเอียดข้อมูลด้านกฎหมายของหมวด ๔ ค่าตอบแทนและ
ประสิทธิภาพ ในข้อ ๑๔ และปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงาน
ในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๖ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๕- 
 

๖.๒.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษ
เพื่ อบ รรจุ แ ละแต่ งตั้ งพ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษ        

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์

ความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี ้
๒.๑ ปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย (Level ๑) 
๒.๒ ปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย (Level ๒) 

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่  ในการน า          
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผล
ภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๙ ขอหารือเรื่องการปรับปรุงประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่าย      
ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม 

สัมมนา และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ดังนี้ 

๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ข้อ ๗ 
ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗.๙ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) ดังนี ้
จาก ๑.  ส าหรับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

๒.  ในกรณีที่จัดโครงการในจังหวัดต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต 
ประจวบคีรีขันธ ์เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง และสถานที่เอกชน 

เป็น ๑. การจัดอบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย 
 ๒.  การประชุม อบรม สัมมนานอกมหาวิทยาลัย และสถานที่เอกชน 

๒.๒ บัญชีหมายเลข ๓ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ปรับแก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้อ ๒ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยอธิการบดี  รองคณบดี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ ประธานสภาพนักงาน หัวหน้าสาขา  
หัวหน้าเลขานุการคณะหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท อัตรา
ตามที่จ่ายจริง 
จาก  กรณีพักเดี่ยว  ๑,๗๐๐ บาท 
         กรณีพักคู่     ๘๕๐ บาท 
เป็น กรณีพักเดี่ยว  ๒,๐๐๐ บาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง ในการน าข้อหารือเรื่อง 
การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่าย       
ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

เป็น กรณีพักเด่ียว... 
 

 



-๑๖- 
 

         กรณีพักคู่  ๑,๒๐๐ บาท 
ข้อ ๓  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน รองผู้อ านวยการศูนย์ พนักงานสายวิชาการ          

ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการที่ด ารงต าแหน่งผู้เช่ียวชาญ
พิเศษ เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท อัตราตามที่จ่ายจริง 
- กรณีพักเดี่ยว  ๑,๗๐๐ บาท 
- กรณีพักคู่  ๑,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๔ พนักงานสายบริการที่ด ารงต าแหน่งช านาญการและเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต าแหน่งต่าง ๆ เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท อัตราตามที่จ่ายจริง 
- กรณีพักเดี่ยว  ๑,๗๐๐ บาท 
- กรณีพักคู่  ๑,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๕ อาจารย์พิเศษ วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานท่ีมาจากภายนอก
มหาวิทยาลัย อัตราเบิกจ่ายตามจริง  

หมายเหตุ ข้อ ๔ : ทั้งนี้ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน  
๓. มอบกองคลังน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขอหารือการทบทวนรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ C.๓ คุณภาพบัณฑิต 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมเวียนครั้งที่ ๑๐๔ (๕/๒๕๕๙)           
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบเห็นชอบ (ร่าง) ตารางรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์             
CUPT QA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง)       
ตารางรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ดังกล่าว ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท าตาราง                
รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA จากเดิมที่ใช้แนวคิดการเก็บข้อมูลจาก สกอ.                              
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา แต่ปัจจุบันระบบการจัดเก็บข้อมูล CUPT QA                                      
มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดตามบริบทให้สอดคล้องกันตั้งแต่หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในแต่ละตัวบ่งชี้                
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือการทบทวนรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ C.๓ คุณภาพบัณฑิต รายละเอียด   
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
ข้อหารือการทบทวนรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คือ C.๓ คุณภาพบัณฑิต ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ C.๓ คุณภาพบัณฑิต  

จาก รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ C.๓ คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เป็น รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ C.๓ คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดี              

ฝ่ายกิจการนิสิต 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดท าป้ายหอศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๐๖ (๗/๒๕๕๙)           
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการใช้ตราสัญลักษณ์คณะ (ตราสัญลักษณ์ที่ ๒)        
และตราสัญลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เนื่องจากอาคาร                 
หอศิลปวัฒนธรรมยังไม่มีป้ายชื่อแสดงหน่วยงานดังกล่าว นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  จึงขออนุมัติจัดท าป้ายหอศิลปวัฒนธรรม                    
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร โดยใช้งบประมาณ              
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร      
ประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                   
จัดท าป้ายหอศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร           
โดยใช้งบประมาณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติจัดท าป้ายหอศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ด้านหน้าอาคาร โดยใช้งบประมาณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ก ากับดูแลสถานที่ในการจัดตั้งป้ายหอศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว 
ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความคณะนิติศาสตร์ที่  ศธ ๐๕๙๐.๑๖(๑)/๓๔๗ ลงวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง                   
ขออนุมัติการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค     
กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว    
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค     
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏ                          
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 

 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่  ที่  ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๒๙๑๓ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง                   
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน       
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่                   
ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบ     
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา      
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ          
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน      
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่                        
๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การแพทย์         
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยถือว่าศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานตามมาตรา ๗(๔) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี       
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่                 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป นั้น 

  ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ ของศูนย์การแพทย์   
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ใช้ตราสัญลักษณ์  ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔... 

 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย 
การสอบกลางภาค 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) การสอบกลางภาค    
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป) การสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา) และการสอบ    
กลางภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ แล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ        
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค      
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย 
การสอบปลายภาค 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) การสอบปลายภาค    
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป) การสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา) และการสอบปลายภาค 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ     
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค      
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) การสอบกลางภาค    
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป) การสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา) และการสอบกลางภาค 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ แล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ           
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี  เข้าสอบผิดสถานที่  การสอบกลางภาค รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณ ีเข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) การสอบปลายภาค    
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป) การสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา) และการสอบ    
ปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ        
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่  การสอบปลายภาค รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
การสอบกลางภาค 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) การสอบกลางภาค    
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป) การสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา) และการสอบ    
กลางภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ แล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย                
การสอบกลางภาค รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เพ่ือก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) การสอบปลายภาค    
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป) การสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา) และการสอบปลายภาค 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย        
การสอบปลายภาค รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เพ่ือก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง ของโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 
เป็นเงินจ านวน ๗,๓๐๗.๗๕ บาท (เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 
ได้จัดมอบเงินบริจาคดังกล่าวให้กับผู้ปกครองของผู้ประสบเหตุเพลิงไหมเ้ป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีหนังสือขอให้น าความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่อพระพุทธรูป (ปางนาคปรก) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ า
มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” 
ประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูป เพ่ือความเป็นสิริมงคล นั้น บัดนี้ ส านักราชเลขาธิการ ได้น าความ
กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว พระราชทานชื่อ พระพุทธรูป
ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ว่า “พระพุทธภุชคารักษ์” (หมายถึง พระพุทธรูปที่มีพญานาคคุ้มครองรักษา) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๓ รายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พบว่า 
ปริญญาตรี 

- ปี ๒๕๕๗ มีผู้สมัครสอบ จ านวน ๑,๘๗๑ คน สอบผ่าน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๒% 
- ปี ๒๕๕๘ มีผู้สมัครสอบ จ านวน ๓,๓๑๖ คน สอบผ่าน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๑% 
ดังนั้น จ านวนผู้สอบผ่านในปี ๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๙% 

ปริญญาโท 
- ปี ๒๕๕๗ มีผู้สมัครสอบ จ านวน ๑๓ คน สอบผ่าน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐% 
- ปี ๒๕๕๘ มีผู้สมัครสอบ จ านวน ๒๘ คน สอบผ่าน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙% 
ดังนั้น จ านวนผู้สอบผ่านในปี ๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙% 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๓.๑.๔ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๓.๑.๕ ยกเลิกก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จาก วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยก าหนดการประชุมเป็น วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.     
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) รายงานการเข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในงาน “I CEMEN ๒๐๑๖ 

Putting Communities on the Driver’s Seat” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ประเทศแคนาดา   
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน... 
 
 



-๒๔- 
 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการปรับปรุงพ้ืนที่และถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

พร้อมระบบสาธารณูปโภค คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการ
ออกแบบและจัดเตรียมครุภัณฑส์ านักงานเรียบร้อยแล้ว 

๖.๓.๓.๒ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเปิดใช้งานอาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 
Phra Ubaleekunupamajarn (Puang Thammaphanyo) 99-year-old Building เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ในการจัดการเรียนการสอน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไป  

๖.๓.๓.๓ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเปิดการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งเปิดใช้งานอาคารแห่งใหม่          
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 

 
๖.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๔.๑ รายงานสรุปการประเมินผลโครงการ “KM Workshop การประเมินผู้บริหารระดับคณะ” เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารในระบบใหม่ ที่มีการน าตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT QA 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในปี ๒๕๕๙ และเพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท า Strategy wheel & Expectation รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๓.๔.๒ รายงานจ านวนหลักสูตรและการครบรอบหลักสูตร ดังนี้ 
๑) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

และระดับปริญญาเอก 
๒) หลักสูตรคู่ขนานและหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ถือว่าเป็นการบริหารจัดการหลักสูตร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๔.๓ ขอเชิญประชุมหารือ เรื่อง การประเมินผู้บริหารระดับกอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๓.๕ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(Smart Grid) ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
(BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED) ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินกิจการด้านเหมืองแร่ และถ่านหิน ซึ่งน ามาใช้ 
ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงธุรกิจการผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการร่วมกันวางแผนการด าเนินการ
โครงการดังกล่าวให้สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยาได้มากถึงปีละ ๓ ล้านบาท ทั้งนี้ วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างด าเนินการประสานขอสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าวจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยตั้งค่าเป้าหมายในการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓๐ ล้านบาท/ปี  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๒๕- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 
 


