
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๑๘ (๒/๒๕๖๐) 

วันพุธที ่๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
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 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

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

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 

 

 



-๒- 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.กัลยา จ าปาทอง) แทน 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

๒๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(นายมนตรี  แสนวังสี) แทน 

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๖. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๗. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๘. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๙. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๐. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 
 
 
 รายนามผู้เข้ารว่มประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายวิทูรย์  ตลุดก า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
๑๒. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นางนงลักษณ์ คล้ายอ่ า หัวหน้างานธุรการ 
๑๕. นางผกามาศ มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๖. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ           
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เฉพาะในวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เท่านั้น 

๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ในสังกัด สกอ. ครั้งที่ ๓๖ ปี ๒๕๖๐ 
“พะเยาเกมส์” ทั้งนี้ จะด าเนินการจัดที่พักส าหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวภายในจังหวัดพะเยา 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดพะเยาต่อไป 

๓. ขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา งดจอดรถบริเวณถนนพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
ตั้งแต่บริเวณวงเวียน ๔ (หน้าอาคารส านักงานอธิการบดี) ถึงแยกถนนศรีโคมค าตลอดแนวสองข้างถนน 
โดยให้ใช้ลานจอดรถบริเวณข้างอาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นสถานที่จอดรถแห่งใหม่แทน 
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 
 
 

๔. มหาวิทยาลยัพะเยา... 
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๔. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการติดตั้งป้ายชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๕. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ทั้งนี้ จะเสด็จพระราชด าเนินถึงมหาวิทยาลัยพะเยา เวลา ๐๙.๐๕ น.   

๖. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขอความร่วมมือคณบดี          
ทุกคณะ/วิทยาลัย ฝึกซ้อมการขานรายชื่อบัณฑิตภาษาไทยให้ชัดเจน เพ่ือกระชับเวลาในพิธีดังกล่าว           
ทั้งนี้ หากไม่สามารถขานรายชื่อบัณฑิตได้ ให้ด าเนินการมอบให้รองคณบดีภายในสังกัดเป็นผู้ขาน
รายชื่อบัณฑิตต่อไป 

๗. มอบกองอาคารสถานที่ ก ากับดูแลร้านค้าทุกร้านภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ให้ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 
ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๘. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) จัดส่งข้อมูลรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการ
ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัดพะเยา ให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๑๗ (๑/๒๕๖๐) เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๗ (๑/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี                           
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๗ (๑/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง การจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ      
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา         
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖          
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๘ และมอบศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน ทั้งนี้ ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ และขออนุมัติ
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ        
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ และขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด            
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ       
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๖- 
 

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

จ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. อนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการ

จ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. มอบศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๓.๑ หน้า ๑ ข้อ ๔ 

จาก “ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแตว่ันที่เดือนสิงหาคมปีหนึ่ง จนถึงเดือนสิงหาคม
ของปีถัดไป 

เป็น “ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในรอบ 
๑ ปี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓.๒ หน้า ๒ ข้อ ๗ 
จาก การได้รับทุนการศึกษาประเภทค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยผู้ขอรับทุนจะได้รับการสนับสนุน

ทุนการศึกษาตลอดปีการศึกษา เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
เป็น การได้รับทุนการศึกษาประเภทค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยผู้ขอรับทุนจะได้รับการสนับสนุน

ทุนการศึกษาตลอดปีการศึกษา เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จ านวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท 
๔. มอบศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการประสานกองคลัง น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๒๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
จัดท าประกาศการออกใบเสร็จรับเงินของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้กองคลัง
ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา และให้ความเห็นก่อนที่จะน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ กองคลัง เห็นควรมอบหมาย              
คณะทันตแพทยศาสตร์ น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของคณะทันตแพทยศาสตร์      
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จ                   
รับเงินของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุม... 

 



-๗- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบคณะทันตแพทยศาสตร์ ตรวจสอบและปรับแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนประสานกองคลัง น า (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล                          

ในการด าเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมิน
เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๒๗๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ตรวจสอบ 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการด าเนินการให้บุคคล                    
มีคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพ่ือรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่าง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด าเนินการปรับแก้ไข และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                        
การสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการด าเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการสนับสนุน                     
ผู้เข้ารับการประเมินเพ่ือรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)                       
กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                   
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการด าเนินการให้บุคคล                             
มีคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพ่ือรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่าง         
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ          
ของบุคคลในการด าเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมิน
เพ่ือรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบรายนามการลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือทราบต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทวีป  มหาสิงห์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๔๗๒๐๐ ปรัชญาการเมือง 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายทวีป  มหาสิงห์           

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๗๒๐๐ ปรัชญาการเมือง                            
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนายพิษณุ  ถาโถม รหัสนิสิต ๕๘๒๑๒๒๔๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทวีป  มหาสิงห์ อาจารย์ผู้สอน       
ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทวีป  มหาสิงห์ อาจารย์ประจ า     

รายวิชา ๑๔๗๒๐๐ ปรัชญาการเมือง เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทวีป  มหาสิงห์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายทวีป  มหาสิงห์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๗๒๐๐ ปรัชญาการเมือง แก้ไขผลการศึกษา 

ของนายพิษณุ  ถาโถม รหัสนิสิต ๕๘๒๑๒๒๔๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายทวีป  มหาสิงห์ เป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๑๒๐๒ ประชากรกับการพัฒนาสังคม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี                                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม มีความประสงค์ขอแก้ไข                  
ผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๑๒๐๒ ประชากรกับการพัฒนาสังคม ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนิสิต 
จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวเบญจวรรณ   มิ่งขวัญ  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๑๓๑๘  จากเดิม A  แก้ไขเป็น C+ 
๒. นางสาวณิชนันทน์   ธรรมสุนทร  รหัสนิสิต ๕๖๑๔๐๐๕๑ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น A 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี           
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 

 



-๙- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี       

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๑๒๐๒ ประชากรกับการพัฒนาสังคม เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก                    
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๑๒๐๒ ประชากรกับการพัฒนาสังคม 
แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี้  
๑.๑ นางสาวเบญจวรรณ   มิ่งขวัญ  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๑๓๑๘  จากเดิม A  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๒ นางสาวณิชนันทน์   ธรรมสุนทร  รหัสนิสิต ๕๖๑๔๐๐๕๑ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง บัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ธนาคารกรุงไทย ได้เสนอมหาวิทยาลัยพะเยาในการใช้บัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card             
เพ่ือลดขั้นตอนโดยมิต้องส ารองเงินสดจ่ายล่วงหน้า และลดภาระด้านเอกสารเพราะธนาคารมีรายงานใช้บัตร           
พร้อมวิเคราะห์อัตราการใช้น้ ามันในแต่ละรายการของบัตรแต่ละใบท่ีใช้บัตรให้ทุกเดือน ซึ่งไม่มีอัตราดอกเบี้ยและ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม สามารถตรวจสอบรายการการใช้บัตร ใบแจ้งรายการใช้จ่าย Fleet Card ได้ที่ KTB Corpercute Online 
ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th ทั้งนี้ กองคลัง ได้ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีข้อสรุป          
ในการด าเนินการขอใช้บัตร การใช้บัตร การช าระเงิน และรายการใช้น้ ามัน จึงมีความเห็น ดังนี้  

๑. ควรมอบอ านาจให้แต่ละหน่วยงานที่ใช้รถเป็นผู้ควบคุมการใช้บัตรเติมน้ ามัน Fleet Card ทั้งนี้ 
เพ่ือสามารถควบคุมดูแลผู้ถือบัตรและใช้บัตร Fleet Card พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้ตรวจสอบ        
และควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้น้ ามันตามรายงานที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานได้ควบคุม    
การใช้น้ ามันของรถแต่ละคันที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอยู่แล้ว อีกทั้งหากมีปัญหาขัดข้อง
กรณีการช าระเงินจะได้ไม่กระทบต่อหน่วยงานอ่ืน 

๒. การใช้บัตรเติมน้ ามัน ควรใช้ในกรณีการเติมน้ ามันประจ าเดือนภายในจังหวัดพะเยา เนื่องจากมีการบันทึก
บัญชีค่าใช้จ่าย เป็นบัญชีค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจ าเดือน ในส่วนของการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัดรวมถึงการยืมรถยนต์ระหว่างส่วนงานในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เห็นสมควรให้ใช้
การเติมน้ ามันโดยเงินสด (เงินยืมทดรองจ่าย) เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เดินทางปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลควบคุมการใช้จ่ายน้ ามันจะต้องท าความเข้าใจวิธีการ
ด าเนินการทั้ง ๒ ระบบ เพ่ือให้ได้รายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ได้อย่างสมบูรณ์  และถูกต้อง 

กองคลัง... 

 

 



-๑๐- 
 

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณาบัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                   
บัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบข้อสรุปในการด าเนินการขอใช้บัตร การใช้บัตร การช าระเงิน และรายการใช้น้ ามัน           
ของบัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card ดังนี้ 
๑.๑ มอบอ านาจให้แต่ละหน่วยงานที่ใช้รถเป็นผู้ควบคุมการใช้บัตรเติมน้ ามัน Fleet Card   

ทั้งนี้ เพ่ือสามารถควบคุมดูแลผู้ถือบัตรและใช้บัตร Fleet Card พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้ตรวจสอบ        
และควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้น้ ามันตามรายงานที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานได้ควบคุม    
การใช้น้ ามันของรถแต่ละคันที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอยู่แล้ว อีกทั้งหากมีปัญหา
ขัดข้องกรณีการช าระเงินจะได้ไม่กระทบต่อหน่วยงานอ่ืน 

๑.๒ การใช้บัตรเติมน้ ามัน ควรใช้ในกรณีการเติมน้ ามันประจ าเดือนภายในจังหวัดพะเยา 
เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย เป็นบัญชีค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจ าเดือน 
ในส่วนของการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดรวมถึงการยืมรถยนต์ระหว่างส่วนงาน          
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เห็นสมควรให้ใช้การเติมน้ ามันโดยเงินสด (เงินยืมทดรองจ่าย) 
เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลควบคุม
การใช้จ่ายน้ ามันจะต้องท าความเข้าใจวิธีการด าเนินการทั้ง ๒ ระบบ เพ่ือให้ได้รายงาน          
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ได้อย่างสมบูรณ์ และถูกต้อง 

๒. มอบผู้อ านวยการกองคลัง และคณะ/วิทยาลัย ร่วมประชุมหารือการด าเนินการขอใช้บัตร การใช้บัตร 
การช าระเงิน และรายการใช้น้ ามันของบัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card เพ่ือให้มีแนวทาง
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าบทสรุปผู้บริหารของรายงาน          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม 
Areas for Improvement ให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 
 
 
 A. โดยภาพรวม... 

 

 



-๑๑- 
 

A. โดยภาพรวม 
๑) ทราบผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒) มอบทุกคณะ/วิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ พิจารณาด าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงตามประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน Areas for Improvement เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

๓) เห็นชอบแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
๔) สั่งการ/เสนอแนะ/มอบนโยบายตามที่เห็นสมควร 

B. แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
๑) สนับสนุนให้คณะสามารถประเมินระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ได้อย่างเข้าใจ 

เพ่ือให้มีความพร้อมในการเสนอขอรับการประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบ (Accreditation) 
อย่างน้อยคณะละ ๑ หลักสูตร ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒) เป้าหมายเบื้องต้นในระดับคณะและมหาวิทยาลัย คือ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ ๓ – ๔ รวมทั้งมี OP และ KPI ของตัวเองที่ชัดเจน 
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓) สามารถเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จาก CUPT Indicators เป็น EdPEx 
หรือ AUN QA at Institutional level ได้  ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สามารถเริ่มใช้ ได้            
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑) 

๔) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน  OP และ SAR ทั้งในระดับคณะ             
และระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปที่ให้ระดับมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากคณะที่สามารถ
เป็นต้นแบบที่ดีได ้

๕) สนับสนุนให้คณะและมหาวิทยาลัยซ้อมจัดท ารายงานประเมินตนเองในรูปแบบ Overall opinion 
ของแต่ละ AUN QA criterion at Institutional Level ตามคู่มือ ASEAN UNIVERSITY NETWORK 
QUALITY ASSURANCE (GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT INSTITUTIONAL LEVEL VERSION ๒.๐) 

C. การส่งคนเข้าร่วมหลักสูตร CUPT QA ที่จัดโดย ทปอ. ในปี ๒๕๖๐ 
๑) การท า Gap Analysis ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร 
๒) การพัฒนา/ออกแบบหลักสูตร ตามหลัก Outcome Based Education (OBE) 
๓) ผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร  
๔) ผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators  

D. จริยธรรมผู้รับการประเมิน/ผู้ประเมิน 
๑) พ้ืนฐานของเจตนาดี/ปรารถนาดีต่อการศึกษาของชาติ 
๒) สะท้อนความจริงเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI) /ไม่เน้นเอาคะแนน 
๓) การรักษาความลับ/ไม่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
๔) ทุ่มเท/เสียสละ 
๕) ตรงต่อเวลา 
๖) เน้นสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและพลังสามัคคี 
๗) อ่ืน ๆ  

 
 
 
 E. จริยธรรมนักวิจยั... 
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E. จริยธรรมนักวิจัย (อาจารย์) 
๑) คัดลอกข้อเสนอโครงการ (ขโมย) 
๒) คัดลอกผลงานตัวเอง 
๓) คัดลอกผลงานผู้อ่ืน 
๔) ได้ทุน/ไม่ได้ลงมือท า/แต่มีรายงานการวิจัย 
๕) Fake Journal/Conference 
๖) ผิดสัญญาใช้ทุน 
๗) รับจ้างท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
๘) IP (ทรัพย์สินทางปัญญา) 
๙) อ่ืน ๆ  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                   
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามมติคณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยพะเยา สู่การปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. A. โดยภาพรวม 
๑.๑ รับทราบผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑.๒ มอบทุกคณะ/วิทยาลัยและผู้บริหารมหาวทิยาลัยที่รับผิดชอบตัวบ่งชี ้พิจารณาด าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงตามประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน Areas for Improvement เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

๑.๓ เห็นชอบแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
๒. B. แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

๒.๑ มอบกองบริการการศึกษา จัดกระบวนการท าความเข้าใจเกณฑ์ แนวทางการบริหารหลักสูตร           
เพ่ือสนับสนุนให้คณะสามารถประเมินระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA เพ่ือรองรับ
การประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบ (Accreditation) อย่างน้อยคณะละ ๑ หลักสูตร 
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒.๒ มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 
- เตรียมความพร้อมการประเมินระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายคือ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ ๓ – ๔ 
รวมทั้งม ีOP และ KPI ของตัวเองท่ีชัดเจน ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

- เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จาก CUPT Indicators เป็น EdPEx 
หรือ AUN QA at Institutional level ได้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สามารถเริ่มใช้ได้
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑) 

 

- สนับสนุน ... 
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- สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน OP และ SAR ทั้งในระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปที่ให้ระดับมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
จากคณะที่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีได้ 

- สนับสนุนให้คณะและมหาวิทยาลัยซ้อมจัดท ารายงานประเมินตนเองในรูปแบบ 
Overall opinion ของแต่ละ AUN QA criterion at Institutional Level ตามคู่มือ 
ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (GUIDE TO AUN-QA 
ASSESSMENT AT INSTITUTIONAL LEVEL VERSION ๒.๐) 

๓. C. การส่งคนเข้าร่วมหลักสูตร CUPT QA ที่จัดโดย ทปอ. ในปี ๒๕๖๐ 
๓.๑ หลักสูตรการท า Gap Analysis ตามเกณฑ ์AUN QA ระดับหลักสูตร มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓.๒ หลักสูตรการพัฒนา/ออกแบบหลักสูตร ตามหลัก Outcome Based Education (OBE) 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓.๓ หลักสูตรผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร มอบรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 
๓.๔ หลักสูตรการจัดผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators  

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  
๔. D. จริยธรรมผู้รับการประเมิน/ผู้ประเมิน 

๔.๑ มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีจริยธรรมของผู้รับการประเมิน ดังนี้ 
- ด าเนินการอยูบ่นพื้นฐานของเจตนาดี/ปรารถนาดีต่อการศึกษาของชาติ 
- สะท้อนความจริงเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI) /ไม่เน้นเอาคะแนน 
- การรักษาความลับ/ไม่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
- ทุ่มเท/เสียสละ 
- ตรงต่อเวลา 
- เน้นสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและพลังสามัคคี 
- อ่ืน ๆ  

๕. E. จริยธรรมนักวิจัย (อาจารย์) 
๕.๑ มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษารายละเอียดจริยธรรมนักวิจัย ชี้แจง และติดตามการปฏิบัติงาน 

เพ่ือป้องกันสิ่งต่อไปนี้ ไม่ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยพะเยา คือ 
- คัดลอกข้อเสนอโครงการ (ขโมย) 
- คัดลอกผลงานตัวเอง 
- คัดลอกผลงานผู้อ่ืน 
- ได้ทุน/ไม่ได้ลงมือท า/แต่มีรายงานการวิจัย 
- น าเสนอผลงานใน Fake Journal/Conference 
- ผิดสัญญาใช้ทุน 
- รับจ้างท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
- ละเมิด IP (ทรัพย์สินทางปัญญา) 
- อ่ืน ๆ  

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอหลักสูตรเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ           
การอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบ
การอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ หลักสูตร คือ  

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)                 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๙ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น      
บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา       
จ านวน ๙ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๓. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๕. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่           

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่              

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่                     

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕      

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๙ โครงการ และ ๒ แผนงานวิจัย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น                     
๓๗๕,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการวิจัย                          
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                
๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี ๒๕๖๐ 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง การเปิดรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล Nakasone Yasuhiro Award ครั้งที่ ๑๓ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการเปิดรับเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับรางวัล Nakasone 
Yasuhiro Award ครั้งที่ ๑๓ โดยสถาบันเพ่ือการศึกษาด้านนโยบายระหวา่งประเทศ (Institute for International Policy 
Studies : IIPS) ประทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้น ารุ่นใหม่ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง          
ของประชาคมระหว่างประเทศทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับ                 
การเสนอชื่อจะต้องมีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี และต้องส่งบทความแนะน างานวิจัยหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลส่วนบุคคล 
ไปยัง IIPS ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยสองรางวัลจะได้รับเงินรางวัล
จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เยน และ ๕๐๐,๐๐๐ เยน ตามล าดับ โดยจะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐       
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อย่อยแวดวงอุดมศึกษา หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อ IIPS ได้โดนตรง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผน/กิจกรรม/
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓            
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (ถ้ามี) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th/user/bpp/ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าว       
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางอีเมล developplan@gmail.com ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประมวลจัดส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 

http://www.mua.go.th/user/bpp/
mailto:developplan@gmail.com%20ภายใน


-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง การทบทวนกรอบวงเงินข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เบื้องต้น (pre-ceiling) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งการทบทวนกรอบวงเงินข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้น (pre-ceiling) ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในก ากับของรัฐ              
ได้จัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้น (pre-ceiling) แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์          
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมส่งมายังระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)          
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เบื้องต้น (pre-ceiling) และการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                  
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งส านักงบประมาณ มีความประสงค์ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                
และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ         
ทบทวนกรอบวงเงินข้อเสนองบประมาณดังกล่าว และขอความร่วมมือหน่วยงานให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ทบทวนโครงการที่จะจัดสรรงบประมาณ และยืนยันรายละเอียดต่างๆ โดยกรอกแบบฟอร์ม 
ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาความสอดคล้องตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โดยให้ความส าคัญกับเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการ ซึ่งตัวชี้วัดของโครงการจะต้องสอดคล้อง           
และสามารถน าส่งผลผลิตตามเป้าหมายของแผนที่ก าหนดไว้ โดยงบประมาณและเป้าหมาย
เป็นไปตามกรอบวงเงินที่ได้รับแจ้ง 

๒. น าเอกสารที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยในเบื้องต้น          
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วขอให้จัดส่งผ่านทาง E –mail ซึ่งหากหน่วยงานมีความประสงค์ปรับเปลี่ยน           
โครงการ แนวทาง และงบประมาณจะต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน โดยเฉพาะการเปลี่ยน         
แนวทางและงบประมาณ ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพจะต้องน าเสนอต่อประธานคณะกรรมการพิจารณา              
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดดังกล่าว หน่วยงานเจ้าภาพจะขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณากรอบวงเงินตามที่นายกรัฐมนตรี     
ได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง เชิญร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 
ครั้งที่ ๘ 

สรุปเรื่อง 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            
(อพ.สธ.) ขอเชิญมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 
ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยลงทะเบียนและส่งหัวข้อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็ม              
น าเสนอผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมงานประชุมวิชาการ
ชมรมดังกล่าว มีค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช             

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            
(อพ.สธ.) ขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ     
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และขอให้ทางฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ อพ.สธ. – มพ. จัดท าเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
อพ.สธ. – มพ. โดยทาง อพ.สธ. จะด าเนินการประสานเตรียมการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน หากต้องการสอบถาม              
รายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ 
และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ ต่อ ๒๐๑             
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๙            
จ านวน ๑๗๐ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน      
๑,๓๑๓,๒๒๓,๘๗๔.๔๒ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๑,๒๙๑,๘๖๐,๘๖๑.๘๗ บาท รายละเอียด               
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 

 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
ไปสู่องค์กรสุขภาวะ” 

สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะนักวิจัยประจ าโครงการ “การสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ” ขอชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนิน                     
กิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายด าเนินกิจกรรมร่วมกันตามแผนงาน               
การบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย โดยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ             
ทางวิชาการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล               
กับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภรต์  จรัสสิทธิ์ และนางสาวกัญญาพัชร  สุทธิเกษม            
นักวิจัยประจ าสถาบันฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑... 

 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

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

 

 

 

 

 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการ น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ในข้อ ๑.๑ , ๑.๕ 
และ ๑.๖ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๔ (๑๕/๒๕๕๙) เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวของนิติกร ในข้อ ๑.๒ , ๑.๓ และ ๑.๔ ต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 

 

 



-๒๐- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๔ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ            

ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๕ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๖ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ              
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 
เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๗ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ             
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 
เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๘ รายงาน... 

 



-๒๑- 
 

๖.๒.๘ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๐ (๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโลม 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับการท าวารสาร 

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับ  
การท าวารสาร Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๓... 

 

 



-๒๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๓ (๑๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน             
ของอาจารย์พิ เศษต่ างประเทศ ส าหรับ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะ
แพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ

ต่างประเทศ ส าหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
๒. มอบคณะแพทยศาสตร์  ปรับเพิ่ มเติม (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดั งกล่ าว                  

ให้ครอบคลุม กรณีอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงาน          
ไม่ถึง ๑ สัปดาห์ หรือเกิน ๑ สัปดาห์ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน           
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการน า              
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ส าหรับ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
(เพิ่ มเติม) เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน         
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๑ ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HKS 

ระหว่างศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. ไม่อนุมัติการยกเลิก (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HKS  

ระหว่างศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเห็นชอบให้ด าเนินการรวมค่าใช้จ่ายการจัดการสอบ          
ไวใ้น (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ตามข้อเสนอของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการปรับเพิ่มเติม 
(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HKS  
ระหว่างศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา          
กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิ รินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง โดยเห็ นชอบให้ ด าเนิ นการ                   
รวมค่าใช้จ่ายการจัดการสอบไว้ใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
ตามข้อเสนอของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
๖.๒.๑.๒ (ร่ าง) หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต 

สาขาวิ ชาการจั ดการการสื่ อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ            
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อ           
ที่ ป ระ ชุมคณะกรรมการพิ จารณากลั่ นกรองหลั กสู ตร                   
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

๖.๒.๑๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์... 

 

 



-๒๓- 
 

๖.๒.๑๑ (ร่ าง) หลั กเกณฑ์ และแนวทางในการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการค านวณเป็นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘           

ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง ในการปรับแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา            
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๕ (๑๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิ ชาการท่ องเที่ ยว หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา              
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ ยกเลิ กการสอบและขอความ

อนุเคราะห์จัดท าข้อสอบและก าหนดวัน
สอบ พร้ อมจั ดผู้ คุ มสอบ รายวิ ชา 
๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติยกเลิกการสอบรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการจัดท าข้อสอบ ก าหนดวันสอบ พร้อมจัดหาผู้คุมสอบ

รายวิชาดังกล่าว เฉพาะกรณี 
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อสอบรายวิชา 

๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย ล่วงรู้ไปยังนิสิตช่วงระหว่างสอบ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

๔. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ช่ัวโมงละ ๑๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่ าตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อมด้ านวิชาการและทักษะการใช้ ชีวิต                         
ในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยอนุโลม  
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๓,๘๐๐ บาท 

กองการเจ้าหน้าที่  ได้ด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อสอบรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ 
ทักษะภาษาไทย เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
แจ้งเวียนค าสั่งดังกล่าว ให้คณะกรรมการทราบต่อไป  
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๖... 

 

 



-๒๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๖ (๑๗/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   

นายสุ วิทย์   ติ ค า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายสุวิทย์  ติค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน แก้ไขผลการศึกษา

ของนิสิต จ านวน ๓ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวโสภิตรา   ตาค าวัน  รหัสนิสิต ๕๙๐๕๕๘๔๖  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๒ นางสาวเกศกนก   ก าจัด  รหัสนิสิต ๕๙๐๕๖๐๔๙ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นางสาวธีรดา   ผดุงโชค  รหัสนิสิต ๕๙๐๕๖๑๔๐ จากเดิม B  แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสุวิทย์  ติค า เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่
ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นายสุวิทย์  ติค า 

๖.๑.๑.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร         
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๓ การพิจารณาหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย 
เพื่อขอรับ Accreditation ใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบและมอบคณะ/วิทยาลัย ระบุหลักสูตรที่จะขอรับ Accreditation ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ หลักสูตร ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนให้บรรลุเป้าต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนให้บรรลุเป้าต่อไป 

๖.๑.๔ ขอเสนอรายชือ่... 

 



-๒๕- 
 

๖.๑.๔ ขอเสนอรายช่ือผู้ ส าเร็จการศึ กษา           
เพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เพิ่มเติม) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)          

จ านวน ๑ ราย คือ สิบเอกศุภชัย  ดวงสุดา รหัสนิสิต ๕๗๔๑๑๔๑๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
โครงการพิเศษ และให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน ารายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา 
เพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบกองกลาง จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเลขานุการผู้บริหาร  

และเลขานุการของคณะ/วิทยาลัย โดยใช้งบประมาณของกองกลาง  
๒. มอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ ประสานผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิทูรย์  ตลุดก า) เพื่อด าเนินการ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

๓. การเสนอหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาสั่งการ/ลงนาม/อนุมัติ ให้
ชะลอไปก่อนจนกว่าจะร่างระเบียบตามข้อ ๒ แล้วเสร็จ ทั้งนี้สามารถแจ้งหนังสือเวียนและ
เพื่อทราบผ่านระบบดังกล่าวได้ 

 

๑. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกลาง ในการจัดอบรม          
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก่เลขานุการผู้บริหาร 

๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ประสานผู้ ช่วยอธิการบดี           
(นายวิทูรย์  ตลุดก า) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ของกองกลาง ในการจัดตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง การจัดท ารายละเอียดการด าเนินงานเพื่อสนองความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๕ (๑๖/๒๕๕๙)               
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ตนเองของคณะกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. การก าหนดนโยบาย เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนและมีการติดตามอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานที่ชัดเจนตาม PDCA Cycle 

๒. การปรับระบบและกลไกเพ่ือให้การท างานให้เร็วขึ้น โดยจะลดขั้นตอนในบางเรื่องเพ่ือให้ฝ่ายบริหาร                             
ได้ด าเนินการท างานได้รวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องการท า MOU กับต่างประเทศ 

๓. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดหาทรัพยากร                    
หรืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

๔. การใช้ความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ของคณะกรรมการ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน      
ของมหาวิทยาลัย เช่น Thailand ๔.๐ 

๕. การมีนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในสภามหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยในการพิจารณาความถูกต้อง         
ของกฎ ระเบียบ และความรวดเร็วในการพิจารณา (ถูกต้องและคล่องตัว) 

๖. การประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นภาพรวมและที่เป็นรายบุคคล 
๗. การก าหนดกรอบอ านาจและภาระหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 
๘. การให้คณบดีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสื่อสาร              

แบบสองทางระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหาร 
๙. การชี้แนะแนวทางส าหรับอนาคตอันใกล้ กรณีจ านวนนิสิตที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว 
๑๐. การได้มีโอกาสพูดคุยในบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการ 
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับการประเมินตนเองของสภาฯ เมื่อวันที่           

๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ และได้น าเรื่องความคาดหวังดังกล่าวเข้าพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ได้รับการตอบสนองในลักษณะเห็นด้วย
ทั้ง ๑๐ ประเด็น เพราะเป็นการเสนอที่มีเหตุผลและสร้างสรรค์ ในการนี้ จึงเสนอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมกัน
จัดท ารายละเอียดการด าเนินงานแต่ละประเด็น เพ่ือลงสู่การปฏิบัติที่ตรงเป้าตรงประเด็นและเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา     
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมีผลในทางปฏิบัติต่อไป 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการจัดท ารายละเอียดการด าเนินงาน
เพ่ือสนองความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๒๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
การจัดท ารายละเอียดการด าเนินงานเพ่ือสนองความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดท ารายละเอียดการด าเนินงานเพ่ือสนองความคาดหวัง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑๐ ประเด็น เพ่ือน าสู่การปฏิบัติต่อไป โดยจัดส่งไปยัง
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการ 
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นหน่วยฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินการโครงการ Talent Mobility 
และได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียม             
ความพร้อม และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินการ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการด าเนินงาน                   
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินการ โครงการส่งเสริม               
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม              
(Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา       
บุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินการ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา                    
และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่าง    
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๒๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตร          

การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินการ โครงการส่งเสริม                    
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่

ที่มีการเติบโตสงู (Innovative Startup) ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial 
University) โดยด าเนินงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์                   
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถาบันการศึกษา ซึ่งน าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับนิสิต อาจารย์ 
บุคลากร และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ตลอดจนเพ่ือสร้างความร่วมมือ ๔ ฝ่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา                   
และประชาคมวิสาหกิจ เริ่มต้นในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนา  
คุณภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าบทสรุปผู้บริหารโครงการพัฒนาธุรกิจ    
นวัตกรรมใหม่ (Innovative Startup) มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว นั้น 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการ            
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)         
ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่          
ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  

 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓... 

 

 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” (ฉบับที่ ๒) 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ วท ๖๐๐๑/ว๑๓๐               
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหารและร่วมกิจกรรม         
Open House Food Innopolis กับมหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานความร่วมมืออ่ืนๆ โดยมอบให้อุทยานวิทยาศาสตร์        
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร     
(Food Innopolis)” (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” (ฉบับที่ ๒) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” (ฉบับที่ ๒) 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือของสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่                          
๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้น าเสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือของสภาคณบดีวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่                   
ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือของสภาคณบดี       
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือของสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือของสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕... 

 

 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๕ เรื่อง การด าเนินงานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand ๔.๐ 
สรุปเรื่อง 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดเป้าหมายหลักของการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม    
เพ่ือสนับสนุนนโยบาย Thailand ๔.๐ ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีการจัดประชุมวิชาการพะเยาวิจัย         
ครั้งที่ ๖ ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมวิจัย       
เพ่ือประเทศไทย ๔.๐” และมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งท่านนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา         
เห็นเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัย จึงเล็งเห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้ความสนใจในประเด็นศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
และสมุนไพรไทยโดยจัดกิจกรรมให้มีการรวมกลุ่มจัดท าชุดโครงการในเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย Thailand ๔.๐ 
ทั้งนี้ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีจะน าเสนอเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ นักวิจัย                      
ยังสามารถเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงวัฒนธรรม, งบประมาณกลุ่มจังหวัด, งบประมาณ วช. มุ่งเป้า, งบประมาณ
พัฒนาพ้ืนที่ สกว. และแหล่งทุนอ่ืนๆ   
 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการด าเนินงานด้านการวิจัย เพ่ือสนับสนุน     
นโยบาย Thailand ๔.๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
การด าเนินงานด้านการวิจัย เพ่ือสนับสนุนนโยบาย Thailand ๔.๐ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประสานงานเพ่ือด าเนินงานวิจัยด้านสมุนไพรไทย และมอบคณบดี                   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประสานงานเพ่ือด าเนินงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนว
ทางการด าเนินงานด้านการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสมุนไพรไทย          
เพ่ือสนับสนุนนโยบาย Thailand ๔.๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติใช้พื้นที่ปกปักทรัพยากร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ ๕ ปีที่หก           
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และได้ก าหนดกรอบการด าเนินงาน ๓ กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม ดังนี ้
  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย 
   กิจกรรมที่ ๑ ปกปักทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ ๒ ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ ๓ ปลูกรักษาทรัพยากร  
 
 
 

กรอบการใช้ประโยนชน์... 

 

 



-๓๑- 
 

  กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
   กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ ๖ วางแผนพัฒนาทรัพยากร 
  กรอบการสร้างจิตส านึก ประกอบด้วย 
   กิจกรรมที่ ๗ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ ๘ พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติใช้พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา                 
โดยขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าบริเวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ด้านข้างอ่างเก็บน้ า
มหาวิทยาลัยแหล่งที่ ๒ (หลังบ้านพักผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติใช้พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าบริเวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งอยู่ด้านข้างอ่างเก็บน้ ามหาวิทยาลัยแหล่งที่ ๒ (หลังบ้านพักผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาข้อมูล            
(๑) พ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านโซ้ (พ้ืนที่ต้นน้ าบ้านโซ้) (๒) พ้ืนที่บริเวณด้านข้างเรือนเอ้ืองค า และ (๓) เรือนรับรองพิเศษ เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๗ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๗.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่            
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง                      
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป           
และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาศาสตร์น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์  จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                          
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๓๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๗.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง                         
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ไข และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว                     
ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ      
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง                                
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๘ เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนการจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไขแผนการจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป         
บัดนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดป้รับแก้ไขแผนการจัดการศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแผนการจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
  

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙... 

 

 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๙ เรื่อง ขอเสนอ Ranking Web of Universities (January ๒๐๑๗) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย          
ของเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ “Ranking Web of Universities, January ๒๐๑๗ Edition” เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                    
ในการจัดอันดับจะใช้ข้อมูลที่ Cybermetrics Lab ของมหาวิทยาลัยกว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลกผ่านทางเว็บ นับถึงวันที่                      
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ Ranking Web of Universities (January ๒๐๑๗) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัย เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสภาวิจัย 
ประเทศสเปน Ranking Web of Universities (January ๒๐๑๗) ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คู่ขนาน ๒ ปริญญา 

ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ให้กับนิสิตชั้นปีท่ี ๕ เฉพาะราย 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 
๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๕ รายนางสาววิราวรรณ  อินต๊ะขัน 
รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๙๓๐ เฉพาะราย เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ ตรวจสอบแล้วพบว่านิสิตได้เรียนรายวิชาครบถ้วน          
ตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ขณะนี้ นิสิตอยู่ระหว่างการเรียนภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ ๕   
โดยตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญาดังกล่าว ในชั้นปีที่ ๕ เป็นรายวิชา          
ในกลุ่มรายวิชาเอกเลือก ซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกครบตามกลุ่มรายวิชาหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 
๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับนิสิตดังกล่าว เฉพาะราย ดังนี้ 

๑. ยกเลิกรายวิชา จ านวน ๕ รายวิชา ตามแผนการศึกษาฯ ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาต้น เนื่องจากเป็น
รายวิชาเอกเลือก และนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกครบตามโครงสร้างหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว  

๒. ย้ายรายวิชาการศึกษาอิสระ (๑๔๒๔๙๘ และ ๑๔๖๔๘๓) จากชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน       
ไปชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาต้น 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๓๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๕ รายนางสาววิราวรรณ  อินต๊ะขัน 
รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๙๓๐ เฉพาะราย ดังนี้ 
๑.๑ ยกเลิกรายวิชา จ านวน ๕ รายวิชา ตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

คู่ขนาน ๒ ปริญญา ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาต้น เนื่องจากเป็นรายวิชาเอกเลือกและนิสิต
ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกครบตามโครงสร้างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

๑.๒ ย้ายรายวิชาการศึกษาอิสระ (๑๔๒๔๙๘ และ ๑๔๖๔๘๓) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ไป ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาต้น 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
คู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส าหรับนิสิตรหัส ๕๗ เป็นต้นไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งก าหนดประชุมเรื่อง การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ ตั้งแต่เวลา 

๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๒.๑ รายงานขั้นตอน/วิธีการประเมิน และก าหนดการ การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ ๒๒ –๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือติดตามและประเมินผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตลอดจนเพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานผู้บริหาร และพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดปรากฏ          
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๒ รายงานการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๔ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๓ รายงานประจ าปีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์          
เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงาน และบุคลากรน าไปเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงานในหน่วยงานต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๔ รายงานการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานี          
เฝ้าระวังภัยทางรังสี จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจ านวนเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี จังหวัดพะเยา   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๒.๕ รายงานแผน... 

 

 



-๓๕- 
 

๖.๓.๒.๕ รายงานแผนการจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (CUPT QMS Committee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) การท า Gap Analysis ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร 
๒) การพัฒนา/ออกแบบหลักสูตร ตามหลักการ Outcome Based Education (OBE) 
๓) ผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร 
๔) ผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๖ รายงานการขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ (๑ ครั้ง ในรอบ ๕ ปี) ตามมติที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (CUPT QMS Committee) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานปัญหาและอุปสรรคในการขอใช้พ้ืนที่ประกอบการในลักษณะรายวัน ดังนี้ 

๖.๓.๓.๑ กรณีผู้ประกอบการเข้ามาติดต่อทางคณะและหน่วยงานโดยตรง เพ่ือจะขอเช่าพ้ืนที่ประกอบการ 
ซึ่งคณะและหน่วยงานได้อนุญาตให้เข้าด าเนินการ โดยไม่ยื่นเรื่องขออนุญาตผ่านกองอาคารสถานที่ 
และไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมให้กับมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๓.๒ กรณีคณะและหน่วยงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งติดต่อน าผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการเอง 
และได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ประกอบการโดยไม่ยื่นเรื่องขออนุญาตผ่านกองอาคารสถานที่ ท าให้ผู้ประกอบการ
ไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมให้กับมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
๖.๓.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) รายงานการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสาน

และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัดพะเยา ในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา (ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพะเยาหลังเก่า) 

 
๖.๓.๕ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

โครงการ “UP Talent Mobility Day ๒๐๑๗” และ “NIA’s Road Show to Regional Science Park”  
ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเกทเวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพ่ือขอเชิญมารู้จักโครงการดีๆ 
ที่นักวิจัยและผู้ประกอบการได้ร่วมมือกัน พร้อมพบแหล่งทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมชั้นน าของประเทศ 
และร่วมกันก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา E-mail : upscipark@outlook.com หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เบอร์โทร ๐  ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ 
ต่อ ๑๒๘๓ หรือ ๐๙ ๓๑๓๗ ๓๖๑๒  

 
๖.๓.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต (ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยความสุขคนท างานแห่งประเทศไทย 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) รายงานความก้าวหน้าความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ดังนี้ 
๖.๓.๖.๑ แนวคิดความร่วมมือการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
๖.๓.๖.๒ โครงสร้างกระบวนการความร่วมมือและบทบาทหน้าที่  
๖.๓.๖.๓ ผลความร่วมมือการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายมหาวิทศึกยาลัยแห่งความสุข 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 



-๓๖- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 


