
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๑๒๗ (๑๑/๒๕๖๐) 

วนัพธุที ่๑๑ เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชมุบวร รตันประสทิธิ ์ชัน้ ๒ อาคารส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัพะเยา 
********************** 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
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 

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

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) แทน 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
 ๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์... 
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๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๔. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน 

๒๕. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 

๒๖. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๗. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๘. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๙. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 
 
 

๓๐. รองอธิการบดีฝ่ารยวิชาการ... 
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๓๐. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๓๑. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๒. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

- ไม่มี -  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นายวิทูรย์  ตลุดก า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๘. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๐. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 ระเบียบวาระที่ ๑... 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
รวมเวลา ๑๕ วัน เพ่ือร่วมไว้ทุกข์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

๒. ยกเลิกก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จาก วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐           
เป็น วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐) เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เดือนกันยายน 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 ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี -  
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) โครงการ          
การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ Digital University 4.0 (ส าหรับ มหาวิทยาลัยพะเยา) 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๓๕๔๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) โครงการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับ Digital University 4.0 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด โดยงานนิติการ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท า                
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว นั้น 

  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    
(Memorandum of Understanding) โครงการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับ Digital University 4.0 (ส าหรับ มหาวิทยาลัยพะเยา)     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) โครงการการพัฒนาศักยภาพ          
เพ่ือรองรับ Digital University 4.0 (ส าหรับ มหาวิทยาลัยพะเยา) ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) โครงการ         
การพัฒนาศักยภาพ เพ่ือรองรับ Digital University 4.0 (ส าหรับ มหาวิทยาลัยพะเยา)   

๒. มอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด           
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว            
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลงการให้บริการบัตรกรุงไทย IPAC – ATM กับ

นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๓๙๔๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง (ร่าง) บันทึกเพ่ิมเติม             
ต่อท้ายบันทึกข้อตกลงการให้บริการบัตรกรุงไทย โดยงานนิติการ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายบันทึก
ข้อตกลงการให้บริการบัตรกรุงไทย IPAC – ATM กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บมจ.        
ธนาคารกรุงไทย ซึ่งขอให้ธนาคารกรุงไทยพิจารณาข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับรายละเอียดที่ก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม                 
และข้อความอ่ืนๆ ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้ด าเนินการพิจารณา          
ข้อเพ่ิมเติมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

ธนาคารกรุงไทย... 

 



-๖- 
 

  ธนาคารกรุงไทย จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลงการให้บริการบัตร
กรุงไทย IPAC – ATM กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้ความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเจตนารมณ์      
ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
(ร่าง) บันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลงการให้บริการบัตรกรุงไทย IPAC – ATM กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลงการให้บริการบัตรกรุงไทย IPAC – ATM          
กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ส าหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน วิทยากรและนิสิตช่วยสอน แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ส าหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน วิทยากรและนิสิตช่วยสอน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น เนื่องจาก
ค่าตอบแทนนิสิตช่วยสอนตามประกาศดังกล่าว ไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิต
ช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา          
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน วิทยากรและนิสิตช่วยสอน 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน              
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน วิทยากรและนิสิตช่วยสอน แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอน     
เกินภาระงาน วิทยากรและนิสิตช่วยสอน แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๗- 
 

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

ส าหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน วิทยากรและนิสิตช่วยสอน แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่        
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ               
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากเพ่ือให้สอดคล้องกับทรัพยากรและบุคคลที่มีอยู่ ประกอบกับนิสิต      
หลักสูตรดังกล่าวได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครบทุกคน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปัจจุบันไม่มีนิสิตศึกษาในหลักสูตร    
ดังกล่าวแล้ว และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ          
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากเพ่ือให้สอดคล้องกับทรัพยากร
และบุคคลที่มีอยู่ ประกอบกับนิสิตหลักสูตรดังกล่าวได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครบทุกคน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปัจจุบันไม่มีนิสิตศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว   

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนราศักดิ์  บุญเทพ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๒๖๑๒๑ การออกแบบระบบดิจิทัล ๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี                     

นายนราศักดิ์  บุญเทพ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๒๒๖๑๒๑ การออกแบบระบบดิจิทัล ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๑ ราย คือ                
นายณัฐพงศ์  ต๊ะวิชัย รหัสนิสิต ๕๙๐๒๑๖๘๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง            
กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ (๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษา      
ให้กับนิสิตในรายวิชาดังกล่าว โดยคณะฯ ขอให้มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ดังนี้   

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๑ ราย ในรายวิชา ๒๒๖๑๒๑ การออกแบบระบบดิจิทัล ๑      
หมู่ เรียนที่  ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) คือ นายณัฐพงศ์  ต๊ะวิชัย            
รหัสนิสิต ๕๙๐๒๑๖๘๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 

๒. อนุมัติให้นิสิต คือ นายณัฐพงศ์  ต๊ะวิชัย รหัสนิสิต ๕๙๐๒๑๖๘๑ ลงทะเบียนรายวิชา ๒๒๖๒๒๒                
การออกแบบระบบดิจิทัล ๒ หมู่เรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) โดยขอยกเว้น         
ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า เนื่องจากรายวิชา ๒๒๖๒๒๒ การออกแบบระบบดิจิทัล ๒ เป็นรายวิชา               
ที่ลงทะเบียนเรียนต่อจากรายวิชา ๒๒๖๑๒๑ การออกแบบระบบดิจิทัล ๑ โดยอาจารย์ผู้สอนได้ให้นิสิต        
ได้รับอักษร F จึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๒๒๖๒๒๒ การออกแบบระบบดิจิทัล ๒ ได้ตามก าหนด       
ปฏิทินการศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนราศักดิ์  บุญเทพ      
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมลูประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนราศักดิ์  บุญเทพ รายวิชา 
๒๒๖๑๒๑ การออกแบบระบบดิจิทัล ๑ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 

 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนราศักดิ์  บุญเทพ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๑ ราย ในรายวิชา ๒๒๖๑๒๑ การออกแบบระบบดิจิทัล ๑ 
หมู่เรียนที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) คือ นายณัฐพงศ์  ต๊ะวิชัย           
รหัสนิสิต ๕๙๐๒๑๖๘๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 

๒. อนุมัติให้นิสิต คือ นายณัฐพงศ์  ต๊ะวิชัย รหัสนิสิต ๕๙๐๒๑๖๘๑ ลงทะเบียนรายวิชา ๒๒๖๒๒๒                
การออกแบบระบบดิจิทัล ๒ หมู่เรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) โดยขอยกเว้น         
ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า เนื่องจากรายวิชา ๒๒๖๒๒๒ การออกแบบระบบดิจิทัล ๒ เป็นรายวิชา               
ที่ลงทะเบียนเรียนต่อจากรายวิชา ๒๒๖๑๒๑ การออกแบบระบบดิจิทัล ๑ โดยอาจารย์ผู้สอนได้ให้นิสิต        
ได้รับอักษร F จึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๒๒๖๒๒๒ การออกแบบระบบดิจิทัล ๒ ได้ตามก าหนด       
ปฏิทินการศึกษา  

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายนราศักดิ์  บุญเทพ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แก้ไขผลการศึกษา 
ของนิสิตจ านวน ๑ ราย ในรายวิชา ๒๒๖๑๒๑ การออกแบบระบบดิจิทัล ๑ หมู่เรียนที่ ๒  
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) คือ นายณัฐพงศ์  ต๊ะวิชัย รหัสนิสิต ๕๙๐๒๑๖๘๑ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 

๒. อนุมัติให้นิสิต คือ นายณัฐพงศ์  ต๊ะวิชัย รหัสนิสิต ๕๙๐๒๑๖๘๑ ลงทะเบียนรายวิชา ๒๒๖๒๒๒ 
การออกแบบระบบดิจิทัล ๒ หมู่เรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) โดยขอยกเว้น
ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า เนื่องจากรายวิชา ๒๒๖๒๒๒ ออกแบบระบบดิจิทัล ๒          
เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต่อจากรายวิชา ๒๒๖๑๒๑ การออกแบบระบบดิจิทัล ๑ โดยอาจารย์ผู้สอน
ได้ให้นิสิตได้รับอักษร F จึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๒๒๖๒๒๒ การออกแบบ
ระบบดิจิทัล ๒ ได้ตามก าหนดปฏิทินการศึกษา 

๓. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายนราศักดิ์  บุญเทพ             
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภูวิศสรณ์  ภูมิสรณคมณ์ และนายวัฒนพงศ์  สุทธภักดิ์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๖๑๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี                     

ดร.ภูวิศสรณ์  ภูมิสรณคมณ์ และ นายวัฒนพงศ์  สุทธภักดิ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์           
มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๒๖๑๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาปลาย            
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายจิรายุ สงกรานต์   รหัสนิสิต ๕๙๑๐๐๕๗๗  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+     
๒. นายชูชาติ    โนสี  รหัสนิสิต ๕๙๑๐๐๖๒๓  จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ 
ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ (๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐            
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษาให้กับนิสิตในรายวิชาดังกล่าว  

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภูวิศสรณ์  ภูมิสรณคมณ์    
และ นายวัฒนพงศ์  สุทธภักดิ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อมลูประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภูวิศสรณ์  ภูมิสรณคมณ์    
และนายวัฒนพงศ์  สุทธภักดิ์ รายวิชา ๒๒๖๑๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการ
กระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภูวิศสรณ์  ภูมิสรณคมณ์ และ นายวัฒนพงศ์  สุทธภักดิ์ อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๑๑- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.ภูวิศสรณ์  ภูมิสรณคมณ์ และนายวัฒนพงศ์  สุทธภักดิ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๖๑๐๑ 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) 
ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายจิรายุ สงกรานต์  รหัสนิสิต ๕๙๑๐๐๕๗๗  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+     
๑.๒ นายชูชาติ   โนสี  รหัสนิสิต ๕๙๑๐๐๖๒๓  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ภูวิศสรณ์  ภูมิสรณคมณ์ 
และนายวัฒนพงศ์  สุทธภักดิ์ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                       
(วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้บุคคล                   
หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด                     
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วเพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติ และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ           
ให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางเดียวกัน นั้น 

  มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอหารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ในประเด็นดังนี้ 
๑. สมควรที่จะจ่ายให้บุคคล/คณะกรรมการหรือไม่ 
๒. หากเห็นสมควรจะต้องจ่าย ควรก าหนดอัตราเป็นเท่าใด 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
ข้อหารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ในประเด็นดังนี้ 

๑. สมควรที่จะจ่ายให้บุคคล/คณะกรรมการหรือไม่ 
๒. หากเห็นสมควรจะต้องจ่าย ควรก าหนดอัตราเป็นเท่าใด  

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นควรไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีงบประมาณจ ากัดในการจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าว โดยให้ชะลอไว้ก่อน  

ระเบียบวาระที่ ๔.๗... 

 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง การวิเคราะห ์C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต เรื่อง ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์      
ผลดังกล่าว ของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต                  
เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนานิสิตของหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนานิสิตของหลักสูตร ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนานิสิตของหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย แจ้งนิสิตกรอกข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ิมเติม 
ในระบบสารสนเทศที่เว็บไซต์ http://dev.citcoms.up.ac.th/job ต่อไป 

๒. มอบกองแผนงานท าหนังสือแจ้งคณะ/วิทยาลัย เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 

 

 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง การวิ เคราะห์  C.๑๑ ข้อมูลป้ อนกลับจากผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย : ผู้ ใช้บัณฑิ ต               
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์      
ผลดังกล่าว ของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๕ มหาวิทยาลัยพะเยา) เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต       
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต                 
ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ              
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต                 
ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย กรอกข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ิมเติม  
ในระบบสารสนเทศที่เว็บไซต์ http://dev.citcoms.up.ac.th/job ต่อไป 

๒. มอบกองแผนงานท าหนังสือแจ้งคณะ/วิทยาลัย เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙... 

 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง การวเิคราะห ์C.๑๑ ข้อมูลปอ้นกลบัจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี : บุคลากรสายสนบัสนนุ เรื่อง 
ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์      
ผลดังกล่าว ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากร
สายสนับสนุน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร             
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย กรอกข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ          
ของบุ คลากรสายสนั บสนุ นมหาวิทยาลั ยพะเยาเพ่ิ มเติ ม ในระบบสารสนเทศที่ เว็บ ไซต์ 
http://dev.citcoms.up.ac.th/job ต่อไป 

๒. มอบกองแผนงานท าหนังสือแจ้งคณะ/วิทยาลัย เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐... 

 

 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลบัจากผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย : อาจารย์ เรื่อง ความพึงพอใจของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์      
ผลดังกล่าว ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์     
เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์ เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย กรอกข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ            
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ิมเติม ในระบบสารสนเทศที่เว็บไซต์ http://dev.citcoms.up.ac.th/job ต่อไป 

๒. มอบกองแผนงานท าหนังสือแจ้งคณะ/วิทยาลัย เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑... 

 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง (ร่าง) แบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งมอบงานในหน้าที่                
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือให้การส่งมอบงานและการรับงาน     
ระหว่างผู้บริหารที่พ้นจากต าแหน่งและผู้บริหารที่รับต าแหน่งใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เอ้ือให้เกิดความเชื่อมโยงงาน     
ระหว่างกัน อันจะส่งผลดีต่อการบริหารส่วนงานในมหาวิทยาลัย โดยกองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน
และด าเนินการเพ่ือให้มีการส่งมอบงานตามระเบียบดังกล่าว นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) แบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมลูประกอบการพจิารณา 

๑. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการประสานงานส่วนงานภายในที่มีผู้บริหารที่พ้นหรือครบวาระ                
การด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และมีผู้บริหารมาด ารงต าแหน่งแทน โดยให้ด าเนินการส่งมอบงาน        
ในหน้าที่ของผู้บริหารตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนดแบบฟอร์ม             
ในการส่งมอบงาน จึงได้ประสานงานให้ด าเนินการส่งมอบงานตามระเบียบที่ก าหนดไปก่อน 

๒. กองการเจ้าหน้าที่  ได้ด าเนินการร่างแบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งมอบงานในหน้าที่    
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก าหนดไว้ 

๓. ความในข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดไว้ในวรรคแรก “เพ่ือประโยชน์ในการส่งมอบงานสภามหาวิทยาลัย      
อาจก าหนดให้มีแบบฟอร์มในการส่งมอบงานในหน้าที่ตามระเบียบนี้ก็ได้” 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
(ร่าง) แบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) แบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่  น าเสนอคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์  
แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก     
เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่              
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาโท
และเอก ตามประเด็นในการติดตามตรวจสอบจ านวน ๑๗ ประเด็นแล้ว มีมติเห็นชอบผลการตรวจเยี่ยมจ านวน ๒ หลักสูตร             
คือ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) และหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 
๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีผลการจัดการศึกษา “สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ” และเพ่ือให้ได้ข้อมูลในภาพรวม      
ของหลักสูตรที่ครบถ้วนและรอบด้าน ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการตรวจเยี่ยมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจัดการศึกษา           
ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ (อาคารเวฟเพลส ชั้น ๘) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ยืนยันการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างเหมาด าเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอแจ้งการยืนยันการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างเหมาด าเนินโครงการ                           
การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาด าเนิน   
โครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) จ านวน ๒๐ ทีม ตามสัญญาเลขที่ สจ-๐๐๖๔-๖๐                
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup 
Thailand League) จ านวน ๒๐ ทีม เพ่ือให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูง สามารถต่อยอด
แนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงให้กับประเทศและสามารถด าเนินโครงการเป็นไป                    
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งขอขยายเวลาจากสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐         
เป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอแจ้งยืนยันการขยาย
ระยะเวลาสัญญาจ้างดังกล่าว และก าหนดส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐      
และให้ลงนามในสัญญาต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อนายปริวรรต  วงษ์ส าราญ โทร ๐๒ – ๐๑๗ ๕๕๕๕ ต่อ ๕๖๓    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง สัญญารับทุนภายใต้โครงการ Innovation Hub – Agriculture and Food รอบที่ ๒ 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอส่งสัญญารับทุนภายใต้โครงการ Innovation Hub – Agriculture and Food     
รอบที่ ๒ จ านวน ๖ โครงการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ส่งสัญญารับทุนเพ่ือด าเนินโครงการ 

Innovation Hub เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ กลุ่มเรื่องเกษตรกร           
และอาหาร (Agriculture and Food) จ านวน ๖ โครงการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการโอนเงินรอบที่ ๒   
งวดที่ ๑ เข้าบัญชีธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาแจ้งต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานจ านวนนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

(ทุน ๕%) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานจ านวนนิสิตที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การรับทุนการศึกษาจากเงินรายได้           
ของมหาวิทยาลัยพะเยา (ทุน ๕%) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่  ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนิสิตที่
ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ ทุนเรียนดีจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ และทุนขาดแคลนทุนทรัพย์จะต้องมีผลการเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ดังนี้ 
 

ล าดบั รหัส เรยีนด ี ขาดแคลน รวม หมายเหต ุ
๑ ๕๙ ๑๗ ๒๔ ๔๑ ลาออก, ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ ์
๒ ๕๘ ๕ ๑๒ ๑๗ ลาออก, ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ ์
๓ ๕๗ ๑ ๓ ๔ ลาออก, ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ ์

รวม ๒๓ ๓๙ ๖๒  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ Application UP LIB ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ Application UP LIB ให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ใช้งานจาก Application UP LIB ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้พัฒนา Application 
UP LIB เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายให้กับนิสิตในการเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และเป็นการแก้ไข
ปัญหาเรื่องบัตรช ารุดสูญหาย บัตรเสื่อมสภาพการใช้งาน จึงได้พัฒนา Application UP LIB ใช้แทนบัตรนิสิต เป็นการส่งเสริม              
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ และเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา                
กระตุ้นการเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยผ่านกิจกรรมสะสมเหรียญห้องสมุด (LIB Coin) รายละเอียด    
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 

 



-๒๐- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

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

 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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 , ๑.๓ , ๑.๕ และ ๑.๖ ลงนาม เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ ระหว่ างด าเนิ นการประสานผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลเชียงค า และผู้อ านวยการโรงพยาบาลน่าน              
ลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 

 

 



-๒๑- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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 าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้ อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ                    
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจ าตัวนิสติ มาสาย แต่งกายไม่เรียบรอ้ย การสอบกลางภาค 
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณา ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 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 าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ                 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบรอ้ย การสอบปลายภาค 
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณา ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 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 าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ           
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบ
ผิดสถานที่ การสอบกลางภาค เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

๖.๒.๗ รายงาน... 

 



-๒๒- 
 

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 าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ               
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบ
ผิดสถานที่ การสอบปลายภาค เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

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 าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
การสอบกลางภาค เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณา 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา             
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 าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
การสอบปลายภาค เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณา 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๐... 

 

 



-๒๓- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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 ในการประสาน
การจัดท าประกาศที่ ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับ              
การท าวารสาร Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๖.๒.๑๑ (ร่ าง) หลั กเกณฑ์ และแนวทางในการ

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มติ  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... 

 

 



-๒๔- 
 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ ยกเลิ กการสอบและขอความ

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

มติ  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 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการสรุปเรื่อง
การสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อสอบรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ 
ทักษะภาษาไทย ล่วงรู้ไปยังนิสิตช่วงระหว่างสอบ ก่อนน าเสนอ
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๘... 

 

 



-๒๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๘ (๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๔ บัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

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

ทั้งนี้ เพื่อสามารถควบคุมดูแลผู้ถือบัตรและใช้บัตร Fleet Card พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้ตรวจสอบ        
และควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้น้ ามันตามรายงานที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานได้ควบคุม    
การใช้น้ ามันของรถแต่ละคันที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอยู่แล้ว อีกทั้งหากมีปัญหา
ขัดข้องกรณีการช าระเงินจะได้ไม่กระทบต่อหน่วยงานอื่น 

๑.๒ การใช้บัตรเติมน้ ามัน ควรใช้ในกรณีการเติมน้ ามันประจ าเดือนภายในจังหวัดพะเยา 
เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย เป็นบัญชีค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
ประจ าเดือน ในส่วนของการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดรวมถึงการยืมรถยนต์
ระหว่างส่วนงานในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เห็นสมควรให้ใช้การเติมน้ ามันโดยเงินสด 
(เงินยืมทดรองจ่าย) เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลควบคุมการใช้จ่ายน้ ามันจะต้องท าความเข้าใจวิธีการด าเนินการ ทั้ง ๒ 
ระบบ เพื่อให้ได้รายงานการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง ได้อย่างสมบูรณ์ และถูกต้อง 

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

 
 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดประชุมหารือการด าเนินการขอใช้บัตร การใช้บัตร การช าระเงิน 
และรายการใช้น้ ามันของบัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่ วยงาน            
Fleet Card เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กับคณะ/วิทยาลัย ต่อไป  

 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๑... 

 

 



-๒๖- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๑ (๕/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ทางการศึกษา ระหว่างคณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพานพิทยาคม 
จังหวัดเชียงราย 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาดังกล่าว ก่อน

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการน า (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพาน
พิทยาคม จังหวัดเชียงราย เสนอลงนาม ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๒ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ           
ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
เทศบาลเมืองแพร่  และโรงเรียนสาธิต
เทศบาลบ้ านเชตวัน จั งหวัดแพร่  
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ 

และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ 
๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ           

ทางวิชาการดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการสื่อสาร ในการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ 
และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้ านเชตวัน จั งหวัดแพร่             
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ เสนออธิการบดีลงนาม           
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
 

๔.๗ ขอเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ในหลักการ โดยมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่ งแวดล้อม                  
ช้ีแจงข้อมูลรายละเอียดการแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณี Mr.Conrado S. Heruela 
ผู้เช่ียวชาญด้าน Climate Change, Sustainable Energy, and etc. เพิ่มเติม ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ในการประสานจัดเตรียมการช้ีแจงข้อมูลรายละเอียด           
การแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณี 
Mr.Conrado S. Heruela ผู้เช่ียวชาญด้าน Climate Change, 
Sustainable Energy, and etc. เพิ่มเติม ต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔... 

 

 



-๒๗- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔ (๘/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ           

ทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
( the ASEAN Undergraduate Conference in 

Computing : AUC2) 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรี          

ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2) 
๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว           

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ         
และการสื่อสาร ในการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรี  ด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference 
in Computing : AUC2) เสนออธิการบดีลงนาม ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ
สวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัย
พะเยา ของธนาคารอิ สลามแห่ ง
ประเทศไทย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเช่ือสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา             

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือดั งกล่าว            

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการประสาน
การปรับแก้ ไขบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการ             
แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๕ (๙/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา            

ว่าด้ วย การบริหารเงินรับบริจาค          
เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ

เหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาค
เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 

 

 



-๒๘- 
 

๔.๑ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ           
ทางวิชาการและการพัฒนา “ต้นแบบธุรกิจ
ชุ มชน นิ เวศ  : GBC 2+ 1” ภ าย ใต้                      
การด าเนินงานของกิจกรรมชุมชนนิเวศ 
(Eco community) ๑ คณะ ๑ โมเดล 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา “ต้นแบบธุรกิจชุมชนนิเวศ : 

GBC 2+1” ภายใต้การด าเนินงานของกิจกรรมชุมชนนิเวศ (Eco community) ๑ คณะ ๑ โมเดล   
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว           

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ในการประสานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          
ทางวิชาการและการพัฒนา “ต้นแบบธุรกิจชุมชนนิเวศ : GBC 2+1” 
ภายใต้การด าเนินงานของกิจกรรมชุมชนนิเวศ (Eco community) 
๑ คณะ ๑ โมเดล ต่อไป 
 

๔.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี          
ดร.สิ ริกมล  แสงมี อานุภาพ และ        
ดร.เอกสิทธิ์   วงศ์ ราษฎร์  อาจารย์
ประจ ารายวิ ชา ๒๔๔๒๓๑  การ
สั่นสะเทือนและคลื่น 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.สิริกมล  แสงมีอานุภาพ และ ดร.เอกสิทธิ์  วงศ์ราษฎร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๔๔๒๓๑ การสั่นสะเทือนและคลื่น แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวณัฐธิรา  แลสันกลาง             
รหัสนิสิต ๕๗๐๘๑๓๓๗ จากเดิม F แก้ไขเป็น D  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.เอกสิทธิ์  วงศ์ราษฎร์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจาก ดร.เอกสิทธิ์  วงศ์ราษฎร์ ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว และเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณ ะวิทยาศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั ก เตื อน             
ดร.เอกสิทธิ์  วงศ์ราษฎร์ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์
บางส่วนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ การใช้ประโยชน์และเผยแพร่จากวิทยานิพนธ์              
โดยให้มีการอ้างอิง และมอบวิทยาลัยการจัดการประสานแจ้ง ต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ การเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง  
ความร่วมมือส าหรับผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ 
ภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส าหรับผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ            

ภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลง         

ความร่วมมือดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
 

กองบริหารงานวิจั ยและประกั นคุณภาพการศึกษา            
ได้ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๑.๑ ขออนุมัติ... 

 

 



-๒๙- 
 

๖.๑.๑.๑ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี          
ดร.จักรีสิทธิ์  จินดาวงศ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๒๑๑๑ เคมี เชิงฟิสิกส์          
และการประยุกต์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้  ดร.จักรีสิทธิ์  จินดาวงศ์  อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๒๑๑๑ เคมีเชิงฟิสิกส์และ            

การประยุกต์ แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวนันทวัน จันทอน  รหัสนิสิต ๕๘๐๑๑๐๑๖  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น A 
๑.๒ นายกฤษฎา จันทร์คฤหาสน ์ รหัสนิสิต ๕๘๐๑๒๕๔๕  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.จักรีสิทธิ์  จินดาวงศ์ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี              
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

คณ ะวิทยาศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั ก เตื อน             
ดร.จักรีสิทธิ์  จินดาวงศ์ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี          
ดร.กัลยา  จ าปาทอง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๒๒๔๒ เคมีอินทรีย์ ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.กัลยา  จ าปาทอง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๒๒๔๒ เคมีอินทรีย์ ๒ แก้ไขผลการศึกษา 

ของนางสาวเมทาวีย์  กองเรืองกิจ รหัสนิสิต ๕๘๒๐๕๓๒๕ จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.กัลยา  จ าปาทอง เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น

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

 

คณ ะวิทยาศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั ก เตื อน             
ดร.กัลยา  จ าปาทอง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ขอหารือการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และ
วิธีการรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ปรับแก้ไข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการเข้าศึกษา            
ในระดับปริญญาตรี ข้อ ๓.๔ การรับเข้าศึกษา เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติ จ านวนรับ            
ปีละไม่เกิน ๑๐ คน และการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           
เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวธิีการรับนิสิตพิการเข้าศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี ข้อ ๓.๔ การรับเข้าศึกษา เกี่ยวกับ         
การก าหนดคุณสมบัติ  จ านวนรับปีละไม่ เกิน ๑๐ คน          
และการรบัเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๓ ขอหารอื... 

 

 



-๓๐- 
 

๖.๑.๓ ขอหารือแผนประมาณการจ านวนเงิน
และจ านวนนิสิต นักศึกษาพิการที่คาดว่า
จะรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติก าหนดแผนประมาณการจ านวนนิสิต นักศึกษาพิการที่คาดว่า         
จะรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนไม่เกิน ๑๐ คน 

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการจัดท าแผนประมาณการจ านวนนิสิต 
นักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวนไม่เกิน ๑๐ คน เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท 
แผน ข 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท 
แผน ข เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๖ ขอหารือเรื่องคุณสมบัติของนิสิตที่มี 
ผลการเรียนดีเด่น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. คุณสมบัติของนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. นิสิตไม่สามารถน าจ านวนหน่วยกิต รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE - Online) ที่จัดการเรียนการสอน

ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มานับรวมกับรายวิชา ภาคการศึกษาต้น  
และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. นิสิตไม่สามารถน าผลการเรียนที่ได้ระดับขั้นดีมาก หรือเกรดเอ รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE – Online)   
ที่จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มานับรวมกับรายวิชา  
ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้ผลการเรียนที่ได้ระดับขั้นดีมาก 
หรือเกรดเอ มีจ านวน ๑๐ รายวิชาขึ้นไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่
มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งมติให้คณะ/วิทยาลัย ทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ (รา่ง) ประกาศ... 

 

 



-๓๑- 
 

๖.๑.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
และ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้า
ศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
ที่ เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๘ ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นายองอาจ  มณีใหม่ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๒๓๒๑๒ เภสัชวิทยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายองอาจ  มณีใหม่ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า  

ในรายวิชา ๓๒๓๒๑๒ วิชาเภสัชวิทยา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC)   
๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายองอาจ  มณีใหม่ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น

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

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือ
ว่ากล่าวตักเตือน นายองอาจ  มณีใหม่ 

 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่          
แบบสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ       
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... และมอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการตามขั้นตอน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น 

   ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์เครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ของศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ของศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 

 

 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง โครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพระบบคัดแยกและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต
เชื้อเพลิงขยะ SUT-MBT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติให้ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน         
ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสโครงการ ๖๐๔๑๐๕๐๒๕ เพ่ือศึกษาต้นแบบระบบการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี
และไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงสงเสริมและพัฒนาบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในด้านการบริหารจัดการขยะ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     
ได้ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยในเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพของระบบคัดแยกและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต
เชื้อเพลิงขยะ SUT-MBT มหาวิทยาลัยพะเยา โดยหลักการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ (MFA)” เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประสิทธิภาพของระบบคัดแยกและต้นแบบเทคโนโลยี
การผลิตเชื้อเพลิงขยะ SUT-MBT มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติโครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพระบบคัดแยกและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต
เชื้อเพลิงขยะ SUT-MBT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒. ขออนุมัติให้ บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนี่ยริ่ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้วิจัยร่วมในการศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบคัดแยกและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ SUT-MBT 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างระบบคัดแยก
และต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ SUT-MBT ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีความรู้
ความเข้าใจในระบบดังกล่าว อีกทั้งมีความพร้อมในการเป็นบริษัทผู้ร่วมวิจัยดังกล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติโครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพระบบคัดแยกและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต

เชื้อเพลิงขยะ SUT-MBT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๒. อนุมัติ ให้  บริษัท เอ็นพี เอ็นจิ เนี่ยริ่ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้วิจัยร่วมในการศึกษา

ประสิทธิภาพของระบบคัดแยกและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ SUT-MBT 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างระบบคัดแยก
และต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ SUT-MBT ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีความรู้
ความเข้าใจในระบบดังกล่าว อีกทั้งมีความพร้อมในการเป็นบริษัทผู้ร่วมวิจัยดังกล่าว   

  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 

 

 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกลาง งานประชุมและพิธีการ ได้จัดท าตารางกิจกรรมวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑              
(เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา) และตารางกิจกรรมวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เข้าร่วมกับเทศบาลต าบลแม่กา)                 
โดยเรียงล าดับตามวันส าคัญและก าหนดรายชื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพร้อมผู้ประสานงาน                    
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

   กองกลาง จึงขออนุมัติหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ (เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา) และกิจกรรมวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เข้าร่วมกับ
เทศบาลต าบลแม่กา) และกิจกรรมวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
อนุมัติให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา) 
และตารางกิจกรรมวันส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เข้าร่วมกับเทศบาลต าบลแม่กา) และตารางกิจกรรมวันส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ โดยมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา) และกิจกรรมวันส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑           
(เข้าร่วมกับเทศบาลต าบลแม่กา) และกิจกรรมวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา) 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุ มั ติ ด า เนิ นการต่ ออายุบั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อทางวิ ช าการ                     

กับสถาบันการศึกษา Bali Tourism Institute (STP) ประเทศอินโดนิเซีย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา Bali Tourism Institute (STP) ประเทศอินโดนิเซีย เนื่องจากบันทึกข้อตกลง         
ความร่วมมือดังกล่าว จะครบก าหนด ๕ ปี ตามเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา Bali Tourism Institute (STP) ประเทศอินโดนิเซีย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๓๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการด าเนินการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา 

Bali Tourism Institute (STP) ประเทศอินโดนิเซีย 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประสานการลงนามการต่ออายุบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขอน าเสนอการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง มีภาระหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ ตลอดจนถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เบิกเงิน 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ เงินยืมทดรองจ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและทุนต่าง ๆ  
ซึ่งการจ่ายเงินดังกล่าว ผู้มารับเช็คติดภารกิจไม่สามารถมารับเช็คได้ จึงท าให้เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ กองคลังได้ตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรและเจ้าหนี้ จึงเสนอวิธีการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้รับเงิน โดยมีธนาคารพาณิชย์ ๒ ธนาคาร ได้น าเสนอระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการเพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกธนาคารผู้ให้บริการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
และผู้รับบริการมากที่สุด 

   กองคลัง จึงขอเสนอการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ  
การให้บริการด้านการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรและเจ้าหนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง การพิจารณาด าเนินการเขียนผลการด าเนินงาน (SAR) ตามตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการ
ประเมินผู้บริหาร (C.8.2 และ C.9) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารในปีที่ผ่านมา ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการติดตามและประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้บริหาร ในตัวบ่งชี้ที่ C.8.2 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ และตัวบ่งชี้ที่ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
คณะ/สถาบัน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บางหน่วยงานไม่ได้เขียนผลการด าเนินงาน (SAR) แยกประเด็นย่อยในแต่ละตัวบ่งชี้ 
คณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จึงไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมิน       
ผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็นย่อย นั้น  

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการพิจารณาด าเนินการเขียนผลการด าเนินงาน 
(SAR) ตามตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินผู้บริหาร (C.8.2 และ C.9) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุม... 

 



-๓๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย เขียนผลการด าเนินงาน (SAR) โดยแยกตามประเด็นย่อย ในตัวบ่งชี้ C.8.2 

และ C.9 และส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูลในระบบผลการด าเนินงาน (SAR) ของหน่วยงาน เพ่ือรวบรวม
เป็นการประเมินระดับมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง พิจารณาใหก้องคลงัออกเลขค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองคลัง ได้มีประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่เนื่องจาก       
การจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุ มีความจ าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว จึงขอออกเลขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่กองคลัง 
ซึ่งเดิมออกเลขค าสั่งที่กองการเจ้าหน้าที่ นั้น 

   กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณาให้กองคลังออกเลขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กองคลังออกเลขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับ       
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง การศึกษาดูงานการจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตรด้านแพทยศาสตรศึกษา         
และสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา                  
กั บ School of Medicine , University of Dundee , Scotland ณ  School of Medicine , 
University of Dundee , Scotland 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ น าโดย ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า 
นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี  และนายแพทย์ทันที   ศรีสุขค า ไปศึกษาดูงานการจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตร                    
ด้านแพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ School of Medicine , 
University of Dundee , Scotland ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ School of Medicine , University of Dundee , 
Scotland โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านแพทยศาสตรศึกษาและการศึกษา
หลังปริญญาทางแพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุข และ ๒)สร้างเครือข่ายทางการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ School of Medicine , University of Dundee  
 
 คณะแพทยศาสตร์... 

 

 



-๓๗- 
 

  คณะแพทยศาสตร์ ได้ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านต่าง ๆ สรุปประเด็น ดังนี้ 
๑. ด้านแพทยศาสตรศึกษา 
๒. ด้านการศึกษาหลังปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ 
๓. การจัดการสิ่งแวดล้อมสนับสนุนทางการศึกษา 

   เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้านแพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุขศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน 
คณะแพทยศาสตร์ ได้พิจารณาประเด็นและความเป็นไปได้ที่จะจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of 
Understanding : MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ School of Medicine , University of 
Dundee , Scotland ในประเด็นเบื้องต้น ดังนี้ 

๑. การแลกเปลี่ยนนิสิต (Student Mobility) การสนับสนุนให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรทางการแพทย์
และสาธารณสุขศาสตร์ ในชั้นปีที่ ๒ ได้แลกเปลี่ยนและศึกษาการท างานในระดับปฐมภูมิ 
ร่วมกับการศึกษาในหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีระยะเวลา ๓ สัปดาห์ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  

๒. การแลกเปลี่ยนอาจารย์ (Teacher Mobility) การสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
(แพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุขศาสตร์) และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนการศึกษา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก หรือหัวข้ออ่ืน ๆ  ที่สนใจ โดยมีระยะเวลา 
๑ สัปดาห์ ในช่วงที่ School of Medicine , University of Dundee , Scotland เปิดการเรียนการสอน 

   คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาในหลักการ ดังนี้  
๑. จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรด้านแพทยศาสตรศึกษาและ

สาธารณสุขศาสตร์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ School of Medicine , 
University of Dundee , Scotland ในช่วงประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ School of Medicine , 
University of Dundee , Scotland 

๒. ให้คณะแพทยศาสตร์ ด าเนินการประสาน School of Medicine , University of Dundee ในประเด็น
การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ และข้อเสนอพิจารณาร่วมกันระหว่างสองสถาบันที่จะส่งนิสิตและ
อาจารย์ศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในประเด็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พักตลอดระยะเวลาศึกษาดูงาน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๓๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ ในการจัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตร        

ด้านแพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ School of Medicine , University of Dundee , Scotland ณ School of Medicine , 
University of Dundee , Scotland โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าว ต่อไป 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ หารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการประสาน School of Medicine          
, University of Dundee ในประเด็นการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ และข้อเสนอพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างสองสถาบันที่จะส่งนิสิตและอาจารย์ศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในประเด็นการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พักตลอดระยะเวลาศึกษาดูงาน 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๒ หลักสูตร คือ  
๑) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลั งงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี      

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี      

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ส านักงานพระราชวัง ขอแจ้งการพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท           
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๙/๒๓๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาน าผู้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ 
ถวายของที่ระลึก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอให้ส านักงานพระราชวังน าความกราบบังคมทูล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส                 
น าคณะกรรมการอ านวยการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าเฝ้าทูล
ละอองพระบาทน้อมเกล้าฯ ถวายพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจ าลอง และวัตถุมงคล 
และน านายส าเภา  แหยมคง ทูลเกล้าฯ ถวายดาบเหล็กน้ าพ้ี จ านวน ๑ เล่ม โอกาสที่ทรงเปิด          
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พลับพลาพิธีบริเวณวงเวียนด้านหน้า
มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดี... 

 

 



-๓๙- 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานผลการด าเนินงานการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) 

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการแข่งขัน 
Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จัดโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งทีมนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน ๓๒ ทีม          
โดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แจ้งผลการแข่งขันทีมที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ให้ด าเนินการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น ๙ ทีม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๓.๒ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานรอบสี่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ระดับอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๓ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙              
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ 
กองทุนเพ่ือการศึกษาให้ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน           
ด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนายา อาหาร 
เครื่องส าอางและสมุนไพร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๔ ก าหนดจัดโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๕ ก าหนดการโครงการเยี่ยมชมผลการด าเนินการโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามการด าเนินงานและ
ส่งเสริมให้คณะ/วิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและการค้นคว้าหาข้อมูล องค์ความรู้ที่มี
ความจ าเป็นพ้ืนฐานของชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๖ รายงานความคืบหน้าของการกรอกข้อมูลในระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา (UPQA) ในการสนับสนุนการด าเนินงานของการเก็บข้อมูลของระบบ CUPT QA ให้มีความสะดวก 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุน
ส าหรับผู้บริหารระดับคณะ/สถาบัน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

๖.๒.๓.๗ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอมอบ อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๔๖๕ 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารทั้งในเชิงนโยบาย และการด าเนินการ   
ของโครงการ/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/ในก ากับ 
ทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทราบและไว้ใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป ทั้งนี้สามารถเปิดอ่านได้ทาง
เว็บไซต์ของ สกอ. (www.mua.go.th/pr_web) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓ รองอธิการบดี... 

 



-๔๐- 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๔.๑ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่อง 

การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๒ ขอเรียนเชิญ เข้ าร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ านวน ๓๑,๑๙๙ ดอก แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพะเยา 
ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ไปยังกองกลาง งานประชุมและพิธีการ 
ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๖.๒.๔.๓ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุ ลยเดช ในวันพฤหั สบดีที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเริ่ม พิ ธีสงฆ์  เวลา ๑๕.๐๐ น.                      
ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ส าหรับการแต่งกายข้าราชการ ให้แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ 
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไดรับชั้นสูง ไว้ทุกข์ ในช่วงเวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. และชุดปกติขาว ไว้ทุกข์ 
ในช่วงเวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ มอบกองกลาง งานประชุมและพิธีการ ด าเนินการจัดท าหนังสือเวียนแจ้ง
ขอทราบจ านวนผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าว ไปยังคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ต่อไป 

๖.๒.๔.๔ ขอความร่วมมือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ด าเนินการในงานพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑) จัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ ในชื่อชุด “สานต่อพระราชกรณียกิจ

โครงการหลวงกับการพัฒนาชุมชน” 
๒) จัดเตรียมการแสดงมหรสพ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. จ านวน ๒ ชุด ดังนี้ 

- การแสดงชุดเทวดา นางฟ้า ส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์ 
- การแสดง ๙ ชาติพันธุ์ น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๔.๑ ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยน้อมส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่            
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารสงวนเสริมศรี (โดมกิจกรรม) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ   
ผู้เข้าพิธีทุกท่าน จัดเตรียมเทียนไขเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย 

๖.๒.๔.๒ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ร่วมประเมินคุณภาพของร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา         
ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถประสานแจ้งไปยังกองกิจการนิสิต 

๖.๒.๔.๓ ขอความรว่มมือ... 

 



-๔๑- 
 

๖.๒.๔.๓ ขอความร่วมมือผู้บริหารและบุคลากร ที่ไม่มีหมวกเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ สามารถประสานไปยังกองกิจการนิสิต เพ่ือขอยืมหมวกเข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อไป 

 
๖.๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๕.๑ รายชื่อหน่วยงานที่คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ระดับหน่วยงาน 
ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานฯ ดังนี้ 

 

๖.๒.๕.๒ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี  วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ พระวิหารวัดศรีโคมค า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา         
ให้แจ้งการตอบรับการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  

 
๖.๒.๖ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ) แนะน าการติดตั้งและการใช้งาน 

Application UP LIB ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๖.๒.๗.๑ เชิญชวนนิสิตใช้งาน Application UP LIB 
๖.๒.๗.๒ กิจกรรมสะสมเหรียญห้องสมุด (LIB Coin) 

- กิจกรรมที่ ๑ LEC Daily Bonus 
- กิจกรรมที่ ๒ LEC Movie Learning 
- กิจกรรมที่ ๓ LEC Check – in 
- กิจกรรมที่ ๔ หนังสือ Re-exhibit book 
- กิจกรรมที่ ๕ LEC Love Reading 
- ใช้ LIB Coin แลกชั่วโมงห้อง study room 
- Platinum Member , Gold Member 

๖.๒.๗.๓ การใช้งาน Application UP LIB ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ที ่
หน่วยงานทีส่ง่ 

หลังวนัที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
หน่วยงานทีร่บัรายงานฯ 

ไปแกไ้ข 
หน่วยงานทีย่ังไมไ่ดด้ าเนนิการสอบทาน 

๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กองการเจ้าหน้าที ่
๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ กองกลาง โครงการจัดตั้ งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (ไต) 
๓ กองอาคารสถานที ่ หน่วยธาลัสซีเมีย  
๔  คณะพยาบาลศาสตร์  
๕  คณะเภสัชศาสตร์  

ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 

 



-๔๒- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


