
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๑๒๘ (๑๒/๒๕๖๐) 

วนัพธุที ่๘ เดือนพฤศจิกายน 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย) แทน 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)  
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
 ๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  

๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๐. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค)์ 

๒๕. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๖. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๗. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๘. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

๒๙. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๐. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

รายนามคณะกรรมการ... 
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รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายวิทูรย์  ตลุดก า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นายสัตวแพทย์สมชาติ  ธนะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
๗. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยาก ี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๓. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางณัฐดานันท์  ยอดเมืองชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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. ในอนาคต มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการน ารถไฟฟ้าเข้ามาใช้ทดแทนรถบัสโดยสารภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคาดว่าจะด าเนินการได้ประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา             
โดยคาดว่าจะด าเนินการได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับ
ท ุน ก ารศ ึก ษ า ต่ อดั งกล่ าว ต้ องมี ผลการทดสอบภาษาอั งกฤษ  Computer based TOEFL               
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๙๐ คะแนน และ IELTS ไดค้ะแนนไม่ต่ ากว่า ๖.๕  

๓. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

๔. ขอความร่วมมือบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา งดจอดรถยนต์บริเวณใต้อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(ปวง ธมฺมปญฺโญ) ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เนื่องจากบริเวณดังกล่าว อยู่ระหว่างปรับปรุง
พ้ืนที่ร้านสะดวกซื้อ (Seven - Eleven) ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๒๗ (๑๑/๒๕๖๐)  เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังที่ ๑๒๗ (๑๑/๒๕๖๐)  
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี                                  
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังที่ ๑๒๗ (๑๑/๒๕๖๐)  
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่าย        
ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๕๓๒๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่าย       
ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ทั้งนี้ งานนิติการ ได้ตรวจสอบและยกร่าง                
ประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตรา    
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่าย            
ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือหารือในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ให้เกิดความเหมาะสม ก่อนประสานกองคลัง           
น าเร่ืองดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   

 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 

 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากร         
วิจัยในสถาบนัอดุมศึกษาไปปฏบิตังิาน เพื่อแก้ไขปญัหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนิน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต               
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือลงนามและน าส่งกลับมายังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพ่ือด าเนินการจัดสรรงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินกิจกรรม     
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต           
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา                    
ไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบัน                             
อุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากร
วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ          
Tokai University Takanawadai Senior High School ประเทศญี่ปุ่น 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๔/๓๙๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เร่ือง ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลง         
ความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ Tokai University Takanawadai Senior High School ประเทศญี่ปุ่น             
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ Tokai University Takanawadai Senior High School ประเทศญี่ ปุ่ น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ Tokai University Takanawadai      
Senior High School ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา             

และ Tokai University Takanawadai Senior High School ประเทศญี่ปุ่น 
๒. มอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวตามมติที่ประชุม 

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคม                    

และวัฒนธรรม หมู่เรียนที่  ๑ และ ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) โดยอาจารย์ผู้สอนคือ            
ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ ซึ่งขอแก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้  

   หมู่เรียนที่ ๑ 
๑. นายณัฐชัย ค าด ี รหัสนิสิต ๕๘๐๗๑๓๓๗  จากเดิม D   แก้ไขเป็น B     
๒. นายธนกฤต หมวดชาลี รหัสนิสิต ๕๘๐๗๑๔๔๙  จากเดิม D+   แก้ไขเป็น C+ 
หมู่เรียนที่ ๒ 
๓. นายทวีป อินทร์จันทร์ รหัสนิสิต ๕๗๑๐๐๙๙๑  จากเดิม D   แก้ไขเป็น A     

ทั้งนี้... 

 



-๘- 
 

ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจ า            
คณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติว่าความผิดพลาดคร้ังนี้              
เกิดจากความผิดพลาดของผู้สอน โดยไม่ได้กรอกคะแนนส่วนงานของนิสิต จึงท าให้รายงานผลการเรียนของนิสิตไม่
ตรงกับคะแนนที่นิสิตได้รับ 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ า   
สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมลูประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ รายวิชา 
๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม เป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๒๑๒๓ ภาษา 
สังคมและวัฒนธรรม  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก             
เป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายณัฐชัย ค าด ี รหัสนิสิต ๕๘๐๗๑๓๓๗  จากเดิม D   แก้ไขเป็น B     
๑.๒ นายธนกฤต หมวดชาลี รหัสนิสิต ๕๘๐๗๑๔๔๙  จากเดิม D+   แก้ไขเป็น C+ 
๑.๓ นายทวีป อินทร์จันทร์ รหัสนิสิต ๕๗๑๐๐๙๙๑  จากเดิม D   แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒... 

 

 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Rex Weylin Tyrone อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษ                 

เพ่ือการสื่อสาร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) โดยอาจารย์ผู้สอนคือ Mr.Rex Weylin Tyrone           
ขอแก้ไขผลการศึกษาของนางสาวสิวารี  สังข์ทอง รหัสนิสิต ๕๙๒๐๓๕๒๖ จากเดิม C แก้ไขเป็น B+ นั้น  

ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจ า            
คณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติว่าความผิดพลาดคร้ังนี้              
เกิดจากความผิดพลาดของผู้สอน โดยไม่ได้ตรวจสอบไฟล์ผลคะแนนสอบกลางภาค จึงท าให้รายงานผลการศึกษาของนิสิต
ไม่ตรงกับคะแนนที่นิสิตได้รับ 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Rex Weylin Tyrone อาจารย์ผู้สอนประจ า         
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมลูประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Rex Weylin Tyrone รายวิชา 
๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Rex Weylin Tyrone อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษ      
เพ่ือการสื่อสาร 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Rex Weylin Tyrone เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก                 
เป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดบทลงโทษ          
กรณกีารไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ Mr.Rex Weylin Tyrone อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนางสาวสิวารี  สังข์ทอง 
รหัสนิสิต ๕๙๒๐๓๕๒๖ จากเดิม C แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Rex Weylin Tyrone เป็นลายลักษณ์ อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรบัแผนการศึกษา หลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรบิาลเภสชักรรม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่           
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม    
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โดยมอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม เนื่องจากตรวจสอบพบว่า รายวิชาศึกษาทั่วไป ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 
ไม่เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร โดยขาดรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาบูรณาการ จ านวน ๑ รายวิชา นั้น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม             
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑.๑ ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น เปลี่ยนรายวิชาจาก จาก ๐๐๒๑๒๖ ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life ๓(๓-๐-๖) เป็น ๐๐xxx ศึกษาทั่วไปเลือก General Elective ๓(x-x-x) 
๑.๒ ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนรายวิชา จาก ๐๐๖๑๔๑  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 

Introduction to Computer Information Science ๓(๒-๒-๕) เป็น ๐๐xxx ศึกษาทั่วไปเลือก 
General Elective ๓(x-x-x) 

๑.๓ ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น เปลี่ยนรายวิชา จาก ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes ๓(๓-๐-๖) เป็น ๐๐xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก General Elective ๓(๒-๒-๕) 

๑.๔ ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น เปลี่ยนรายวิชา จาก ๐๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม Language, 
Society and Culture ๓(๓-๐-๖) เป็น ๐๐๕๑๗๒ การจัดการด าเนินชีวิต Living Management ๓(๒-๒-๕) 

๑.๕ ปรับเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก โดยให้ระบุ หมายเหตุ “ให้นิสิตเลือกเรียน 
๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓(๓-๐-๖) English for Academic Purposes” ในแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น   

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  
 ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 

 

 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จ านวน ๕ แขนงวิชา 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                       

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เร่ือง การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จ านวน ๕ แขนงวิชา 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จ านวน ๕ แขนงวิชา ดังนี้ 

๑. แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 
๑.๑.๑ ย้ายรายวิชา ๑๖๑xxx วิชาชีพครูเลือก ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
๑.๑.๒ ย้ายรายวิชา xxxxxx วิชาเลือกเสรี ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน            

ไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
๒. แขนงวิชาเคมี แขนงวิชาฟิสิกส์ แขนงวิชาพลศึกษา 

 ย้ายรายวิชา ๑๖๑xxx วิชาชีพครูเลือก ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๓. แขนงวิชาชีววิทยา 
๑.๓.๑ ย้ายรายวิชา xxxxxx วิชาเลือกเสรี ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน            

ไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 
๑.๓.๒ ย้ายรายวิชา ๑๖๑xxx วิชาชีพครูเลือก ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา          
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จ านวน ๕ แขนงวิชา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิต
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จ านวน ๕ แขนงวิชา ต่อไป  
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๑๒- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จ านวน ๕ แขนงวิชา ดังนี้ 
๑.๑ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 

๑.๑.๑ ย้ายรายวิชา ๑๖๑xxx วิชาชีพครูเลือก ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๑.๑.๒ ย้ายรายวิชา xxxxxx วิชาเลือกเสรี ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน            
ไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๑.๒ แขนงวิชาเคมี แขนงวิชาฟิสิกส์ แขนงวิชาพลศึกษา 
ย้ายรายวิชา ๑๖๑xxx วิชาชีพครูเลือก ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๑.๓ แขนงวิชาชีววิทยา 
๑.๓.๑ ย้ายรายวิชา xxxxxx วิชาเลือกเสรี ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน            

ไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 
๑.๓.๒ ย้ายรายวิชา ๑๖๑xxx วิชาชีพครูเลือก ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับรหัสรายวิชาแกนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                       
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เร่ือง การขออนุมัติปรับรหัสรายวิชาแกนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์                   
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับรหัสรายวิชาแกนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๑ ปรับรหัสรายวิชา จาก รายวิชา ๒๗๕๐๐๐ อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร เป็น รายวิชา    
๒๖๔๓๙๙ อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นสาขาวิชาที่ก ากับ        
ดูแลและรับผิดชอบ 

๑.๒ ปรับรหัสรายวิชา จาก รายวิชา ๒๗๕๐๐๑ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชน           
เป็น รายวิชา ๒๖๒๓๐๐ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เป็นสาขาวิชาที่ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบ 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับรหัสรายวิชาแกนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๑๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับรหัสรายวิชาแกนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับรหัสรายวิชาแกนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
๑.๑ ปรับรหัสรายวิชา จาก รายวิชา ๒๗๕๐๐๐ อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร เป็น รายวิชา    

๒๖๔๓๙๙ อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นสาขาวิชาที่ก ากับ      
ดูแลและรับผิดชอบ 

๑.๒ ปรับรหัสรายวิชา จาก รายวิชา ๒๗๕๐๐๑ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
เป็น รายวิชา ๒๖๒๓๐๐ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โดยสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาวิชาที่ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขอหารือวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรณีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
มหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่ได้อยู่ในฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นิสิตที่ตีพิมพ์เผยแพร่               
ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ในการรับรองคุณภาพของวารสารฯ หมดอายุเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙              
และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างการด าเนินการขอรับรองมาตรฐาน           
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข)           

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๑๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ข้อหารือวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์             
ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นิสิตที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย แจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ            
นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์วารสารไทย (TCI) เพ่ือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ             
และขอส าเร็จการศึกษา ขอให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากต้องรอผลการประเมินจาก TCI เพ่ือใช้ในการรองรับวารสารดังกล่าว  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและตรวจสอบการขอรับมอบอ านาจ 

“โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยพะเยา จะได้ท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  
“โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยในสัญญาระบุให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นผู้อนุญาตฝ่ายหนึ่งและมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้รับอนุญาตอีกฝ่ายหนึ่ง ตกลงกันในการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิ
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการน าทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ประโยชน์ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้อนุญาต
ตกลงให้ผู้รับอนุญาตมีสิทธิในการใช้โปรแกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในหน่วยงานของผู้รับอนุญาต โดยให้ผ่านการตรวจสอบ 
การขอรับมอบอ านาจจากนิติกรมหาวิทยาลัยพะเยา และมีผลการตรวจเห็นว่าควรได้ รับพิจารณาให้ความเห็นชอบ                      
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนท าการลงนามอันเนื่องจากมีผลผูกพันมหาวิทยาลัย นั้น 

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) สัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ  “โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามในสัญญาอนุญาตดังกล่าว ต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐... 

 

 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติจัดท าวารสารในโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการจัดการ ได้รับอนุมัติจัดท าโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์ ในแผนปฏิบัติการ     
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน                     
จากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการศึกษา ค้นคว้าของนิสิตนักศึกษา และเป็นแหล่ง
วิทยาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยมีความประสงค์จัดท าวารสารจ านวน ๓ ฉบับต่อปีงบประมาณ นั้น 

  วิทยาลัยการจัดการ จึงขออนุมัติจัดท าวารสารในโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติจัดท าวารสารในโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ จัดท าวารสารในโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์            
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมอบวิทยาลัยการจัดการ ศึกษาข้อมูลการจัดท าวารสารจาก   
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง การรับรองคณุวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส าหรับคุณวุฒิภายในประเทศ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงาน ก.ค.ศ. ขอแจ้งการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู          
และบุคลากรทางการศึกษาส าหรับคุณวุฒิภายในประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ                
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา             
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร               
ทางการศึกษาและการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรับฝาก-ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรับฝาก-ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา          
เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่                       
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานผลการกลั่นกรองผู้ประกอบการในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันศึกษา 

(UBI) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งผลการกลั่นกรองผู้ประกอบการในโครงการหน่วย                                  
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันศึกษา (UBI) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่มีผู้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง                   
ผู้ประกอบการของเครือข่าย เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Star – up Entrepreneur ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คือ นายกวินทรา  แข่งขัน (ผู้ประกอบการ ฟาร์มอินทรีย์)            
นายศุขมิตร  ทีฆเสนีย์ (ผู้ประกอบจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ – วางระบบสมาร์ทฟาร์มแบบครบวงจร) นางสาวณฐมนต์  การะเกด                 
(ผู้ประกอบการน้ ามันหมูตราวนิดา) นายรัตนวัชน์  บุธรรม (ผู้ประกอบการสวนเห็ด “MONA”) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานผลการจัดส่งข้อมูล ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ตามแผนปฏิบัติการ
จัดท าข้อมูลอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแจ้งการจัดส่งฐานข้อมูลให้กับส านักงาน        
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการจัดท าข้อมูลอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๐ โดยประกอบไปด้วย ข้อมูลนิสิต 
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลภาวะการมีงานท า และข้อมูลหลักสูตร โดยมีก าหนดส่งข้อมูล ๒ รอบ                   
ต่อปีการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานสรปุจ านวนเงนิฝากธนาคารของมหาวทิยาลยัพะเยา ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐            
จ านวน ๑๗๓ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๓๗๓,๖๓๗,๒๐๔.๘๑ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๓๖๐,๕๑๕,๙๖๐.๒๗ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง ขอ เชิญ เข้ าชมนิ ท รรศการงานพระราชพิ ธีถ ว ายพ ระ เพลิ งพ ระบ รมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธี                         
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต้ังแต่วันที่ ๒ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐          
เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมเตรียมบัตรประชาชน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ       
ทั้งนี้ โปรดแจ้งวันและเวลาเพ่ือเข้าชมนิทรรศการตามแบบฟอร์ม ไปยังส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา           
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทาง e-mail : piset.ohec@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๒ – ๓                       
ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 

 

 

mailto:piset.ohec@gmail.com%20หรือ


-๑๙- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๘ 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... 

 

 



-๒๐- 
 

- 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... 

 

 



-๒๑- 
 

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... 

 

 



-๒๒- 
 

- 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 ๑๑๘... 

 

 



-๒๓- 
 

- 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  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลควบคุมการใช้จ่ายน้ 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 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง ในการจัดประชุมหารือ
การด าเนินการขอใช้บัตร การใช้บัตร การช าระเงิน และรายการใช้
น้ ามันของบัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card เพื่อให้มี
แนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 

 

 
 

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๑... 

 

 



-๒๔- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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 (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) บันทึกขอ้ตกลง... 

 

 



-๒๕- 
 

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 (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 ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป 
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖... 

 

 



-๒๖- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี        
ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๓. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สิน        

ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยใีนสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย          

ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อทราบต่อไป 
 
 

๔.๔ (ร่ าง) บั นทึ กความ เข้ าใจว่ าด้ วย         
ความร่วมมอืการสง่เสรมิการออกแบบอาคาร        
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 
ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน           
และอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคาร                

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน            
กับมหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว           
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประสาน
ก าหนดวันลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือ           
การส่งเสริมการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน            
ตามกฎหมาย ระหว่างกรมพัฒนาพลั งงานทดแทน           
และอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยพะเยา  

๔.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          
ด้ าน ก ารพั ฒ น าก าลั งแ ร งงาน               
ในอุ ตสาหกรรมบริ ก ารสุ ขภ าพ 
ระห ว่ า ง  ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะ เย า            
กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ

สุขภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เสนอลงนาม เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๒๗- 
 

๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริม
นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิต            

ที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หารือการจัดท าเข็มที่ระลึกและเงินรางวัล กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 
 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการ
ส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเข็มที่ระลึกต่อไป 

๔.๗.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 
ส าหรั บนิ สิ ตระดั บปริ ญ ญ าเอก 
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเนื้อหา
สาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๔.๗.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระบบ
ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา นอก
เวลาท าการ (ภาคพิเศษ) 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา นอกเวลาท าการ (ภาคพิเศษ) 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ           
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา นอกเวลาท าการ 
(ภาคพิเศษ) เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 

๔.๘.๑ (ร่าง) ระเบียบ... 

 

 



-๒๘- 
 

๔.๘.๑ (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยพะเยา           
ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เครือข่าย
ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์  น าเรื่อง (ร่าง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นท่ีแบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายความ
ร่ วมมื อ เพื่ อการพั ฒ นาเชิ งพื้ นที่ แบบสร้ างสรรค์  หรื อรองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ จั ย                    
และประกันคุณภาพ ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ             
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ศูนย์ เครือข่ ายความร่วมมื อเพื่ อการพัฒนาเชิงพื้ นที่         
แบบสร้างสรรค์ ได้ด าเนินการหารือเรื่อง (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และประกันคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอ
ประชุมคณ ะกรรมการปรับปรุ งข้ อบั งคั บ ระเบี ยบ            
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 

๔.๘.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ น าเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ           
ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
และนัดหารืออีกครั้งในวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐         
ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ  
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๘.๓ (ร่าง) ระเบียบ... 

 

 



-๒๙- 
 

๔.๘.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ น าเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ           
ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
หารื อร่ วมกั บคณะกรรมการบริหารอุ ทยานวิทยาศาสตร์                
และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ ในการปรับปรุง  
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

๔.๘.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา          
และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ น าเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิด จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ           
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
หารื อร่ วมกั บคณะกรรมการบริหารอุ ทยานวิทยาศาสตร์                
และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ ในการปรับปรุง  
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ 
ระเบี ยบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑๑.๑ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๐- 
 

๔.๑๑.๑ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี         
ดร.บั งอร  สวัสดิ์ สุ ข อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๓๗๗๐๓ การบริหารและ          
การวางแผนการตลาด 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติให้ ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๓๗๗๐๓ การบริหารและการวางแผนการตลาด 
แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวพฤกษา   พันธ์ปัญญา  รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๓๖๙  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A 
๑.๒  นางสุรีนาถ   ครองสุข  รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๓๗๐  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข             
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน  
ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข 

๔.๑๑.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี          
นางจิตติมา สกุลเจียมใจ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๒๒๓๓๗ การจัดการ
ส านักงาน 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางจิตติมา สกุลเจียมใจ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๒๓๓๗ การจัดการส านักงาน  

แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๙๖ ราย  
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางจิตติมา สกุลเจียมใจ             

เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน  
นางจิตติมา สกุลเจียมใจ 

๔.๑๑.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๘๓๔๘๑ การฝึกงาน 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๓๔๘๑ การฝึกงาน แก้ไขผลการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายพชรมน   สารพัด  รหัสนิสิต ๕๖๑๒๑๗๗๙  จากเดิม U  แก้ไขเป็น S     
๑.๒ นายณัฐภัทรจารินล์ ตะไมล์   รหัสนิสิต ๕๖๑๒๒๒๙๗  จากเดิม U  แก้ไขเป็น S 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายศราวุธ  จันทรข า             
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดท าหนังสือ
ว่ากล่าวตักเตือน นายศราวุธ  จันทรข า เรียบร้อยแล้ว   

๔.๑๑.๔ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๑- 
 

๔.๑๑.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี        
ดร.รักษ์ศรี   เกียรติบุ ตร อาจารย์
ประจ ารายวิ ชา ๑๕๖๗๒๒ ระบบ
บริหารงานภาครัฐ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.รักษ์ศรี  เกียรติบุตร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๕๖๗๒๒ ระบบบริหารงานภาครัฐ 

แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายธนกฤต ฤทธิ์กระจาย  รหัสนิสิต ๕๘๒๑๕๓๖๐  จากเดิม D  แก้ไขเป็น C     
๑.๒ นางเสาวลักษณ์   มณีทิพย์  รหัสนิสิต ๕๘๒๑๕๔๓๘  จากเดิม D  แก้ไขเป็น C 

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

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
ดร.รักษ์ศรี  เกียรติบุตร เรียบร้อยแล้ว    

๔.๑๑.๕ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี          
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมคิด  จูหว้า 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๒๔๔๙๑ 
การศึกษาอิสระ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๒๔๔๙๑ การศึกษาอิสระ 

แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๑๔ ราย  
๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า เป็นลายลักษณ์อักษร 

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

 

คณะแพทยศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั กเตื อน             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๘๑๑๑๕ การคิด
สร้างสรรค์ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายนิธิศ  วนิชบูรณ์  อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ                

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๘๑๑๑๕ การคิดสร้างสรรค์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย                
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายนิธิศ  วนิชบูรณ์  
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดท าหนังสือ
ว่ากล่าวตักเตือน นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๔ ขอเสนอ... 

 

 



-๓๒- 
 

๔.๑๔ ขอเสนอพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาละ ๒๘,๐๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)          
ซึ่งมีอัตราเท่ากับการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทอื่น ๆ  และมอบกองบริการการศึกษา 
ด าเนินการต่อไป 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๕.๑ ขออนุมั ติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสื่ อสารสุ ขภาพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารสุขภาพ หลักสูตรใหม่                  

พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบช่ือหลักสูตร/ช่ือปริญญา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการตรวจสอบช่ือหลักสูตร/ช่ือ
ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
สุ ขภาพ หลั กสู ตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้ าแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยพะเยา และน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา               
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๕.๒ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสุขภาพชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสุขภาพชุมชน หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ น าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป  

คณะแพทยศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ        
น าการบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
สุขภาพชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ระเบี ยบวาระการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยพะเยา              
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๕.๓ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐                 

เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาปีการศึกษาที่ เปิดรับนิสิต กรณี เปิดรับนิสิตไม่ทัน               

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วย และให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาปีการศึกษาที่เปิดรับนิสิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๗ กรอบหลกัเกณฑ์... 
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๔.๑๗ กรอบหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการ และโครงการ
ท านุบ ารุ งศิ ลปวัฒนธรรม งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ไปปรับปรุงตามข้อเสนอ                   

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และด าเนินการต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบ
มติที่ประชุม และได้ด าเนินการจัดท าประกาศให้หน่วยงาน           
ได้จัดส่งข้อเสนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๘ ขอความอนุ เคราะห์บทสรุปผู้บริหาร
โครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ในรอบ ๗ ปี           
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าบทสรุปผู้บริหารโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล 
ของแต่ละหน่วยงาน ในรอบ ๗ ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมและสรุปผล         
การด าเนินงาน ในรอบ ๗ ปี ส่งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๐ โดยจัดท าตามแนวทางบทสรุปผู้บริหารโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ในรอบ ๗ ปี         
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ ที่น าเสนอ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการรวบรวบรวมบทสรุปผู้บริหารโครงการ ๑ คณะ 
๑ โมเดล ของแต่ละหน่วยงาน ในรอบ ๗ ปี เริ่มตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ จากคณะ/วิทยาลัย เพื่อรวบรวม         
และสรุปผลการด าเนินงาน ในรอบ ๗ ปี ส่งกองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๐ โดยจัดท าตามแนวทางบทสรุปผู้บริหาร
โครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ในรอบ ๗ ปี  เริ่มตั้ งแต่ปี        
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ ที่น าเสนอ 

 ๔.๑๙ ขอหารือการจัดท าโครงร่างองค์กร         
ของมหาวิทยาลัยพะเยา (Organizational 

Profile) 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการจัดท าโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา (Organizational Profile) เพื่อประกอบ

เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับให้ เหมาะสมกับบริบท                   

การด าเนินงานในแต่ละป ี

กองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึกษา            
ได้ด าเนินการน าโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
(Organizational Profile) ไปปรับปรุง OP ของมหาวิทยาลัย         
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒๐ ขอเสนอการจัดเก็บข้อมู ลรองรับ          
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบผู้ที่เกี่ยวข้องท าการจัดเก็บข้อมูลรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมอบให้คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง ๓ ปี          
(ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบ
มติที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้งผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒๑ การกูย้ืม... 
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๔.๒๑ การกู้ยืมของ กยศ. ส าหรับหลักสูตร         
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ให้ความส าคัญในการเขียนรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร        

และระดับคณะ เพราะจะท าให้นิสิตในหลักสูตรนั้น ไม่สามารถกู้ยืมเงินจาก กยศ. ได้           
ซึ่งจะมีผลต่อจ านวนผู้สมัครที่รับทราบข้อมูล และอาจมีนิสิตจ านวนหนึ่งไม่มีทุนส าหรับศึกษาต่อได้ 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ก ากับดูแลในส่วนของการสรรหาอาจารย์มาทดแทนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
และลาออก ให้มีจ านวนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ 
ที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒๒ แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในการ
ด าเนินโครงการวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในการด าเนินโครงการวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี ้
๑. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างท าพัสดุตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับโครงการวิจัย 

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่สามารถปฏิบัติได้ 
๒. การจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ราคาไม่ เกิน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท ให้ปฏิบัติตามเอกสารแจ้ง

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ออกโดยงานพัสดุ กองคลัง 
๓. ขณะนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก าลังร่วมกันพิจารณาขออนุมัติต่อคณะกรรมการนโยบาย

ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นรายกรณีส าหรับโครงการวิจัยและบริการวิชาการ          
(รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) และมหาวิทยาลัยพะเยาคงต้องหาทางช่วยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่มีภาระความรับผิดชอบจ านวนมากอยู่แล้วให้สามารถด าเนินการงาน 
โดยคล่องตัวมากขึ้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ 
ที่ประชุม และอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาจัดท ารายละเอียด
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้างในการด าเนินโครงการวิจยั บริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองคลัง ต่อไป 

๔.๒๓ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ศิษย์เก่า เรื่อง 
ความพึ งพอใจคุณ ภาพหลั กสู ตร           
โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีที่  ๑๑ ของ CUPT QA : ข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ศิษย์เก่า เรื่อง ความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตรโดยศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตรโดยศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยพะเย รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงาน

ให้บรรลุค่าเป้าหมายต่อไป 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการจัดท า
หนังสือส่งรายงานเรื่อง ความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร         
โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย 
ทราบถึงคะแนนที่ ได้  และน าไปปรับปรุงหรือพัฒนา            
ผลการด าเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒๔ สรุปและเสนอ... 
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๔.๒๔ สรุปและเสนอข้อคิดเห็นต่อการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งพั ส ดุ ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย           
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นัดประชุมท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในการด าเนินโครงการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง ในการนัดประชุมท าความเข้าใจ
เกี่ ยวกั บแนวปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างในการด าเนิ น
โครงการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อไป 

๔.๒๕ รายช่ือหน่วยงานที่คณะกรรมการสอบ
ทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP 
ระดับหน่วยงาน ยังไม่ได้ส่งรายงาน 
การสอบทานฯ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายช่ือหน่วยงานที่คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP 

ระดับหน่วยงาน ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานฯ ดังนี ้

๒. มอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานดังกล่าว เร่งด าเนินการจัดส่งไปยังหน่วย
ตรวจสอบภายในต่อไป 

 

ที ่
หน่วยงานทีส่ง่ 

หลังวนัที ่๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

หน่วยงานทีร่บัรายงานฯ 

ไปแกไ้ข 

หน่วยงานทีย่ังไมไ่ด้
ด าเนินการสอบทาน 

๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา 

วิทยาลั ยพลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม 

กองการเจ้าหน้าที ่

๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ กองกลาง โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) 

๓ กองอาคารสถานที ่ หน่วยธาลัสซีเมีย  

๔  คณะพยาบาลศาสตร์  

๕  คณะเภสัชศาสตร์  

หน่วยตรวจสอบภายใน รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒๖ ขออนุมัติยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา 
ประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๐ กรณี         
นายธวัช  รวยสันเที๊ยะ นิสิตในชมรมราก
แก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐         
กรณี นายธวัช  รวยสันเที๊ยะ นิสิตในชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒๗ การด าเนินโครงการ... 

 

 



-๓๖- 
 

๔.๒๗ การด าเนินโครงการเกี่ ยวกับการ          
ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะ/วิทยาลัย 
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของ
รัฐบาลต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

๔.๒๘ เก ณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น ค วาม เสี่ ย ง            
(โอ ก าส xผ ล ก ระ ท บ ) ใน ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป 

หน่วยบริหารความเสี่ยง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น าเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ในระดับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน พร้อมทั้งเวียนแจ้ง
คณะ/วิทยาลัยทราบ ต่อไป 

 
๔.๒๙ ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงาน

กองกิจการนิสิต 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองกิจการนิสิต จาก ๗ งาน          
๑ ศูนย์  เป็น ๕ งาน โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร ดังนี ้
๑. งานธุรการ 
๒. งานบริการและสวัสดิการนิสิต 
๓. งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 
๔. งานวินัยและแนะแนวการอาชีพ 
๕. ศูนย์ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) 
 
 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบั ติ ในการท าวิทยานิพนธ์ 
(แก้ไข) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ (แก้ไข) ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท า
วิทยานิพนธ์ (แก้ไข) ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป 

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๗- 
 

๖.๑.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์  เมืองอินทร์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๗๔๓๐ 
หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์  เมืองอินทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๔๗๔๓๐ หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC)    

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์  เมืองอินทร์  
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ ์ เมืองอินทร์ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ การร่วมพิธีลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่ วมมื อเครื อข่ ายถ่ ายทอด
เทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กั บ  มหาวิ ท ยาลั ย /ส า นั ก งาน /
วิทยาลัย/สถาบัน..... 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” 

ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัย/ส านักงาน/วิทยาลัย/สถาบัน..... 
และเข้ าร่ วมพิ ธี ดั งกล่ าว ในวั นที่  ๒๓ กั นยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕ น.                          
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว           
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกั นคุณ ภาพการศึ กษา                     
ได้ด าเนินการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
ถ่ ายทอดเทค โน โลยี  “คลิ นิ ก เทคโน โลยี ” ระหว่ าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัย/ส านักงาน/
วิทยาลัย/สถาบัน..... เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พัก
อาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติ          

และอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต หารือกับ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิทูรย์  ตลุดก า) ในการปรับแก้ไขข้อความ 

จาก ค่าเช่า เป็น ค่าใช้บริการ ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่ อง การก าหนดแนวปฏิ บั ติ          
และอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น า เส น อ ค ณ ะ ก รรม ก ารก าร เงิ น แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น                   
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๗ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 

 

 



-๓๘- 
 

๖.๑.๗ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร           
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร            

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

เพื่อทราบต่อไป 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร            
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม เรียบร้อยแล้ว           
และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 

๖.๑.๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้
โครงการวิจัย “ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน 
เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนา
พื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” 
ระหว่ างมหาวิทยาลั ยพะเยา กั บ
เทศบาลเมืองพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการวิจัย “ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง 

ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค”์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับเทศบาลเมืองพะเยา 

๒. มอบกองกิจการนิสิต เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการวิจัย “ฟื้นใจคน ค้นหา
บ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่           
ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา            
กับเทศบาลเมืองพะเยา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๙ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่ อช้ี แจงแนวทางการด าเนิ นการ            
และลงนาม ใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เรื่อง สนับสนุนกิจกรรม
การด าเนินการโครงการ Talent Mobility 

ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง สนับสนุนกิจกรรมการด าเนินการโครงการ 

Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา         

เพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้ ด าเนินการน าบั นทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ เรื่ อง 
สนับสนุนกิจกรรมการด าเนินการโครงการ Talent Mobility          
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑              
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๑๐ ขออนุ มั ติ ป รั บ โครงสร้ างภายใน         
หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม         
และการท่องเที่ยว 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างภายใน หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม              
และการท่องเที่ยว โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร 

หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ ยว          
ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างภายใน หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๑ การสอบสวน... 

 

 



-๓๙- 
 

๖.๑.๑๑ การส อบ สวน ข้ อ เท็ จจ ริ ง  ก รณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ             
ของ นายสุรเชษ ศรีนารา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายสุรเชษ ศรีนารา กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ           

ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา การสอบปลายภาค ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙, ๒๕๕๙ (AEC)  
๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสุรเชษ ศรีนารา เป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน            
นายสุรเชษ ศรีนารา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา         
เรื่อง ก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ
การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 
ฉบับที่ ๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๖ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชา          
และเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้  ส าหรับนิสิต           
ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๖ เสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป 

๖.๑.๑๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหมวดวิชาเนื้อหาสาระการสอบ
ประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 
แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชาเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชา
เนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 
แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๗ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
๖.๑.๑๔ ขออนุมัติให้นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม            
และการท่องเที่ยว สมัครสอบประมวลความรู้ฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่  ๑) ได้        
โดยอนุโลม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว สมัครสอบประมวลความรู้ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่  ๑) ได้          
โดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยมอบคณะจัดอบรมให้ความรู้ในรายวิชาสัมมนา ก่อนนิสิตจะด าเนินการสอบ           
ในวันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมอบคณะพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา                
หรือปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชา
และเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 

 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการประสานมติที่ประชุม          
กับคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการปรับแผนการศึกษาหรือปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
และการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 

๖.๑.๑๕ ขออนุมัติ... 

 

 



-๔๐- 
 

๖.๑.๑๕ ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ       
เพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์          
ระดับปริญญาเอก กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วรากร  ศรีเชวงทรัพย์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ศรีเชวงทรัพย์ เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ            

เพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนิสิต ราย นางสาวจิตรา  จันทราเกตุรวิ 
นิ สิตหลักสูตรการศึ กษาดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิชาการบริหารการศึ กษา เนื่ องจาก                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ศรีเชวงทรัพย์ มีความเช่ียวชาญทางด้านสหกิจศึกษา 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า เรื่อง การขอแต่งตั้ง
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ เพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์          
ระดับปริญญาเอก กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ศรีเชวงทรัพย์ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ         
ทางวิชาการ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว 

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
กับมหาวิทยาลั ยพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา               
เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว 

 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๔๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงการเกษตรและความอยูร่อดของมนษุยชาต ิมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัยพะเยา       
บริเวณใต้สันอ่างหลวง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗         
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอด            
ของมนุษยชาติ และมอบให้ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว รับไปด าเนินการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการด าเนินงาน           
เพ่ือจัดท ารายละเอียดน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป และที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง      
การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ            
เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ และอยู่ภายใต้สังกัด
ส านักงานอธิการบดี นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารงานศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐      
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอด                            
ของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 

 

 



-๔๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
ก ากับดูแลการด าเนินการต่อสตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์         
มหาวิทยาลัยพะเยา ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๗๕๒/๒๕๕๙ เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์              
และก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ ประกอบกับตามมติที่ประชุม        
คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐             
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการก ากับดูแล       
การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ                 
ขอยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้จัดท า (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา        
พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

   ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง จึงขออนุมัติยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณ      
การใช้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการ          
ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขออนุมัติ (ร่าง)               
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา        
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการก ากับดูแล
การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 

 

 



-๔๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 
Program : ITAP) ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ          
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ตะหนักถึงความส าคัญ         
ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย                    
และเล็งเห็นประโยชน์ของโปรแกรม ITAP มหาวิทยาลัยพะเยา จึงตกลงร่วมมือกับ สวทช. ในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม                      
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ SMEs ภายใต้การด าเนินงานเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม      
(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ              
การจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and     
Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์  กรีธาชาติ เป็นผู้ประสานงานหลักและรับผิดชอบการด าเนินงานของเครือข่ายดังกล่าว                     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี                           
และนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์                        
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์  กรีธาชาติ เป็นผู้ประสานงานหลัก   
และรับผิดชอบการด าเนินงานของเครือข่ายดังกล่าว ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุน        
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 
ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์  กรีธาชาติ เป็นผู้ประสานงานหลักและรับผิดชอบการด าเนินงาน
ของเครือข่ายดังกล่าว 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือทราบต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 

 



-๔๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง         
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
ช่วยตรวจแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา            
ก่อนการประเมิน โดยให้ส่งฉบับแก้ไขสุดท้ายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙             
เพ่ือให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ช่วยตรวจแก้ไขเป็นครั้งสุดท้ายก่อนส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนการประเมิน โดยให้ส่งฉบับแก้ไขสุดท้ายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป      
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

CUPT QA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในส่วนของจ านวนนิสิตและชั่วโมงการสอนของอาจารย์          
และผลคะแนนถ่วงน้ าหนักของผลงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (C.๖) ของคณะ/วิทยาลัย เป็นราย ๆ  ไป 
และขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ช่วยตรวจสอบข้อมูลจ านวนนิสิตและจ านวนชั่วโมงการสอน 
ของอาจารย์ภายในคณะ/วิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ต่อไป  

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเดียวกัน             
และรายวิชาสอดคล้องกัน ตามที่คณะ/วิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม             
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป 

๓. มอบผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาข้อมูลหลักสูตร          
ของมหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  เพ่ือจัดท าการเปรียบเทียบ (Benchmark) ให้สอดคล้องกัน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

๔. มอบรองอธิการบดีที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ตรวจแก้ไข (ร่าง)  รายงานการประเมินตนเองการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ส่งฉบับแก้ไขสุดท้าย ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 

 

 



-๔๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง การคัดแยกขยะในโรงต้นแบบระบบคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต
เชื้อเพลิงขยะ SUT - MBT 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการใช้ระบบคัดแยกขยะในโรงต้นแบบ            
ระบบคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ SUT – MBT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะ
และน ากลับคืนขยะมาใช้ในรูปแบบพลังงาน ซึ่งได้มอบหมายให้กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ทั้งนี้ จากการด าเนินการพบว่ามีขยะประเภทสารเคมีอันตรายและขยะติดเชื้อ          
ปะปนมากับขยะทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   กองอาคารสถานที่ จึงขอเสนอการคัดแยกขยะในโรงต้นแบบระบบคัดแยกขยะและต้นแบบ
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ SUT – MBT กรณีพบว่ามีขยะประเภทสารเคมีอันตรายและขยะติดเชื้อปะปนมากับ
ขยะทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
การคัดแยกขยะในโรงต้นแบบระบบคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ SUT - MBT ต่อไป       

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ก ากับดูแลและก าหนดมาตรการบทลงโทษ กรณีผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ด าเนินการคัดแยกขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ พร้อมจัดท าหนังสือเวียนแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย 
ทราบต่อไป 

๒. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ก ากับดูแลการคัดแยกขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อภายในหน่วยงาน
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  กรณีที่ เป็นขยะติดเชื้อ ให้ด าเนินการประสานการก าจัดขยะดังกล่าว          
กับศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมในบริเวณที่มีการทิ้งขยะติดเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 

 

 



-๔๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ 
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมเวียนคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ                           
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษา
ภายในประเทศ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           
เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจาณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษา
ภายในประเทศ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ 
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์  ๑๐ ปี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา             

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐) 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับประเทศ จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐) เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ 
ทั้งนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา             
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐) 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 

 



-๔๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง ขอหารือการบ ารุงรักษาการใช้รถยนต์ของคณะ/วิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดสรรรถตู้ไปยังคณะ/วิทยาลัย เพ่ือใช้ในการด าเนินการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะ/วิทยาลัย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รถตู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบางคณะ/วิทยาลัย 
ครบก าหนดหลักเกณฑ์ที่ ต้องเข้ารับการบ ารุงรักษาการใช้รถยนต์ ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนยางรถยนต์            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก ากับดูแลการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งชนิดของยางรถยนต ์
ที่เปลี่ยน มีคุณภาพค่อนข้างต่ ากว่าชนิดยางรถยนต์เดิม และอาจมีโอกาสประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ที่ไม่ได้
เกณฑ์มาตรฐานได้   

   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอหารือการบ ารุงรักษาการใช้รถยนต์ของคณะ/วิทยาลัย 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองการเจ้าหน้าที่ นัดประชุมผู้ให้เช่ารถตู้มหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             

เพ่ือหารือการให้บริการเช่ารถตู้ ตามสัญญาการเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง พร้อมคนขับ 
จ านวน ๑๕ คัน  

๒. มอบกองคลัง ประสานกองการเจ้าหน้าที่ ในการเพ่ิมเติมรายละเอียดเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา          
การเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จ านวน ๑๕ คัน 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ รายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย (เข้าสอบผิดสถานที่) (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) ดังนี้ 
๑) ข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย การสอบกลางภาค                 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ทีเ่ข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า)  

๒) ตารางเปรียบเทียบข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา        
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) 

 
 
 
 ๓) ตารางเปรียบเทียบ... 

 

 



-๔๘- 
 

๓) ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค         
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และน้อยกว่า) ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย) (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) ดังนี้ 
๑) ข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย การสอบกลางภาค                 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ทีเ่ข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) 

๒) ตารางเปรียบเทียบข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา     
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) 

๓) ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย      
การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา        
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖            
และน้อยกว่า) ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 ๖.๒.๑.๓ ที่ประชุม... 

 

 



-๔๙- 
 

๖.๒.๑.๓ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอแจ้งการลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบัน         
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่หลากหลาย
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากขึ้น และเป็นรายวิชาที่มีคุณภาพตามการจัดการเรียนการสอน            
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหนึ่งในสถาบันที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ตามหลักเกณฑ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัดหนังสือ ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๖๐       
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยามีส่วนร่วม 
ในการจัดซื้อหนังสือเข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๕ แจ้งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษารายละเอียดข้อมูล
ประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๖ ยกเลิกก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จาก วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐           
เป็น วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอแจ้งการจัดงานครบรอบ ๔๕ ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย      
มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานเตรียมงานครบรอบ ๔๕ ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
และได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของการเตรียมงานต่าง ๆ  โดยขอให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดส่งรายชื่อ
ผู้ประสานงานการจัดเตรียมงานครบรอบ ๔๕ ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือใช้ในการ
ประสานงานการจัดเตรียมงานร่วมกันต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งประสิทธิภาพการด าเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ ในระบบ NRMS Ongoing & Monitoring               
และพบว่า นักวิจัยในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่มีการรายงานผลส าเร็จของผลงานวิจัย  
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ เพ่ือเร่งรัดให้หน่วยงานติดตามการด าเนินงานและรายงานผลส าเร็จของโครงการวิจัย 
ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) 
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

๖.๒.๓ คณบดี... 

 

 



-๕๐- 
 

๖.๒.๓ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมระบบ Solar Rooftop ๕ MW 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะเป็นการลงทุนก้อนแรกก้อนเดียวและได้ผลประหยัดค่าไฟฟ้าไปตลอดอายุโครงการ
ซึ่งไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี คล้ายกับการได้รับบ านาญ โดยมีหลักคิดง่ายๆ คือ เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด ๑ kW         
จะสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้เดือนละประมาณ ๗๕๐ บาท โดยการติดตั้ง Solar Rooftop มีอยู่ ๒ กรณี คือ 
กรณีที่ ๑ ติดตั้งเพ่ือลดค่าไฟฟ้าและส่วนที่เหลือขายคืนในราคาปกติ และกรณีที่ ๒ ติดตั้งเพ่ือผลิตและขายไฟฟ้าทั้งหมด
ให้กับการไฟฟ้าในราคาหน่วยละ ๖.๑๑ – ๖.๙๖ บาท ตามนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
ของการไฟฟ้า ซึ่งกรณีที่ ๒ จะสามารถคืนทุนได้เร็วกว่ากรณีแรก 

 
๖.๒.๔ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๔.๑ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนตุลาคม         
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๒ ขอเชิญคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นประดิษฐาน  
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระเกียรติคุณ                
และสืบสานประวัติของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ก่อเกิดจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๕ ผู้อ านวยการกองกลาง แจ้งตารางกิจกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๖.๒.๕.๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
๖.๒.๕.๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

- งานดนตรีไทยอุดมศึกษา 
- งานกาดวัฒนธรรม ๔ ภาค 

๖.๒.๕.๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
- การประชุมนานาชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย : แนวโน้มของนวัตกรรมงานวิจัย

และตลาด (IFFA ๒๐๑๘) ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖.๒.๕.๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

- โครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
- การจัดประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 

๖.๒.๕.๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
- การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 

 



-๕๑- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


