
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๑๒๙ (๑๓/๒๕๖๐) 

วนัพธุที ่๖ เดือนธนัวาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)  
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
 ๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 
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๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๗. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

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  พงศบางโพธิ์) 

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. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๓. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
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. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๕ ท่าน คือ ดร.ส าราญ  ทองแพง (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา) ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์) นางสาวปราณี  เทียมใจ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) และรองศาสตราจารย์          
พูนพงษ์  งามเกษม (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา           

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตภาค  บูรณวิทย์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์                       

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิชยา  มอญแสง ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                     

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๓. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐   

โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. ปีที่ ๗ (กิจกรรม PR Ranking Award) โดยมีผู้เข้ารับเกียรติบัตร 
จ านวน ๓ ราย ดังนี้  
๓.๑ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์  
๓.๒ นางสาวรักชนู วงศ์วุฒิ เครือข่ายประชาสัมพันธ์  กองกิจการนิสิต 
๓.๓ นางสาววิไล จันทร์แก้ว เครือข่ายประชาสัมพันธ์  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

๔. Seven - Eleven จะด าเนินการเปิดให้บริการ Seven – Eleven ในวันศุกร์ที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐            
ณ บริเวณใตอ้าคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 

๕. ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการออกก าลังกายบริเวณโดยรอบอ่างหลวง 
โดยการแต่งกายให้สวมใส่ชุดวอร์ม ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยมรีะยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร 

๖. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก                            
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 

๗. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ก ากับดูแลโครงการมหาวิทยาลัยพะเยาสีเขียว (Up Green)  
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 

 

 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๒๘ (๑๒/๒๕๖๐)  เมื่อวันพุธที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๘ (๑๒/๒๕๖๐)  
เมื่อวันพุธที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงาน           
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๘ (๑๒/๒๕๖๐)  
เมื่อวันพุธที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี          
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร              
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี      
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต                      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                     
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

ระเบียบวาระที่ ๒... 

 

 



-๖- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                       
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต          
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐              
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษาการจดัการเรยีนการสอน หลักสตูรควบระดบัปรญิญาตรี ๒ ปริญญา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐            
และหลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร              
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี      
๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต           
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน              
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐              
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                            
๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต           
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษาการจดัการเรยีนการสอน หลักสตูรควบระดบัปรญิญาตรี ๒ ปริญญา 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร              
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๗ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี      
๒ ปริญญา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน       
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                 
๒ ปริญญา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน            
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                            
๒ ปริญญา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต       
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษาการจดัการเรยีนการสอน หลักสตูรควบระดบัปรญิญาตรี ๒ ปริญญา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร              
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐           
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี      
๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                     
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐              
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                            
๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                         
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐           
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี           

๒ ปริญญา จ านวน ๓ แผนการศึกษา ฯ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร              
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐           
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                 
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐             
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ 
และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขแผนการศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยจัดให้
มีการกระจายรายวิชาไปไว้ภาคการศึกษาฤดูร้อน เพ่ือเฉลี่ยจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา 
ไม่ให้นิสิตเรียนหนักเกินไปและเพ่ือกระจายเวลานิสิตได้ใช้เวลาศึกษาเต็มที่ และเมื่อคณะแพทยศาสตร์                   
และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว                              
มอบคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอคณะกรรมการ           
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 ๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕... 

 

 



-๑๐- 
 

๒. ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๕ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                 
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐          
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะแพทยศาสตร์              
และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขแผนการศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยจัดให้ม ี       
การกระจายรายวิชาไปไว้ภาคการศึกษาฤดูร้อน เพ่ือเฉลี่ยจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา      
ไม่ให้นิสิตเรียนหนักเกินไปและเพ่ือกระจายเวลานิสิตได้ใช้เวลาศึกษาเต็มที่ และเมื่อคณะแพทยศาสตร์                   
และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว                          
มอบคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอคณะกรรมการ   
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๓. ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๕ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ                     
ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับ         
ปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐             
โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขแผน          
การศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยจัดให้มีการกระจายรายวิชาไปไว้ภาคการศึกษาฤดูร้อน เพ่ือเฉลี่ยจ านวนหน่วยกิต          
ในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ให้นิสิตเรียนหนักเกินไปและเพ่ือกระจายเวลานิสิตได้ใช้เวลาศึกษาเต็มที่ 
และเมื่อคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติ            
ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มอบคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์       
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข       
ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 

คณะแพทยศาสตร์... 

 

 



-๑๑- 
 

  คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแผนการศึกษา              
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา จ านวน ๓ แผนการศึกษา ฯ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐           
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐      
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                               
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา จ านวน ๓ แผนการศึกษา ฯ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐           
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐      
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
จ านวน ๓ แผนการศึกษา ฯ ดังนี้ 
๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                

และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐           

และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทายาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 

 

 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่           
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ – ๕ ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา               
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการบริหารงานกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และน าเข้า            
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป ตลอดจนมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา    
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงาน                        
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองบริหารงานวิจัยและ   
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยไม่เพ่ิมอัตราบุคลากร 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง การประเมินตนเองของคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายในการจัดท าวารสารนเรศวรพะเยา        
และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่การวิจัยของคณาจารย์     
นิสิตและบุคคลทั่วไป เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ            
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการประเมินตนเองของคุณภาพ     
วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. วารสารนเรศวรพะเยา อยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
๒. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการขอรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  
๓. ผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(TCI) โดยกรรมการบรรณาธิการวารสาร ทั้ง ๒ ฉบับ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๑๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                      
การประเมินตนเองของคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. วารสารนเรศวรพะเยา อยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
๒. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการขอรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  
๓. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(TCI) โดยกรรมการบรรณาธิการวารสารทั้ง ๒ ฉบับ  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาวารสารนเรศวรพะเยา และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้ประโยชน์จากวารสารดังกล่าว พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงวารสาร           
ของตนเอง เพ่ือเป็นการเพ่ิม Citation ของวารสาร 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย สนับสนุนการใช้ระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online 
Journal System (OJS) Thai Jo มากขึ้น 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                            
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสอบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้อง           
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารชุดต่อไป  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙... 

 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรมให้ความรู้ 
เรื่อง การสง่เสรมิอนรุกัษแ์หลง่ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ปั่นผ่อตี่แอ่วบ้านเฮา) 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยเทศบาลต าบลแม่กา ได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว                          
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่วบ้านเฮา) เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้                 
เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงอยู่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ชุมชนแข็งแรงยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยว        
เชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพของประชาชนในต าบล ทั้งนี้ เทศบาลต าบลแม่กา ได้เล็งเห็น
ว่าชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมต าบลแม่กา สภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่กา และมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงาน/องค์กร 
ที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งสามารถเป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนรักและให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย 

  เทศบาลต าบลแม่กา จึงขอเชิญมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ          
ในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ปั่นผ่อตี่แอ่วบ้านเฮา) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                      
ร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว            
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่วบ้านเฮา) ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่วบ้านเฮา) 

๒. มอบกองอาคารสถานที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                                 
จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา ได้ที่เว็บไซต์
ส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาทาง www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส านักงาน ก.พ.   
เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ เว็บไซต์ส านักงาน กพ. ทาง www.ocsc.go.th 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิต            
ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐      
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น  
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไป          
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๒) ดังนี้  

๑. ข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย การสอบกลางภาค                 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิต             
ระดับปริญญาตรี ทีเ่ข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า)  

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

๓. ตารางเปรียบเทียบ... 

 

 

http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm%20และหนังสือสำนักงาน%20ก.พ


-๑๖- 
 

๓. ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี            
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย          
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ประกาศสภาสถาปนกิ เรื่อง การรับรองปรญิญาในการประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม 

หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์(หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕) มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  สภาสถาปนิก ขอแจ้งประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม    
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) มหาวิทยาลัยพะเยา                  
ตามมติคณะกรรมการสภาสถาปนิก ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๑๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นรับรอง
ปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) มหาวิทยาลัยพะเยา         
ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก และขอรับ      
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ในประเภทคุณวุฒิระดับปริญญาตรีวิชาชีพ       
สถาปัตยกรรมหลักสูตร ๕ ปีขึ้นไป ตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วย คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม     
แต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรอง
การได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ (๑) (ก) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยา ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยา ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)                      
โดย น.อ.วันชัย  แปลงศรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                 
ณ ห้องประชุมอธิการบดี เพ่ือประสานงานการศึกษาดูงานของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน        
ราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา จึงขอสรุปสาระส าคัญจากที่ประชุม ดังนี้ 

๑. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จะน านักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน            
ราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ พร้อมด้วยคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางมาศึกษาดูงาน               
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ “Smart University UP ๔.๐” 

๒. ผู้เดินทาง ประกอบด้วย 
๒.๑  นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๐ จ านวน ๒๘๐ คน (รวมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ๖ คน) 
๒.๒  คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ วปอ. จ านวน ๗๔ คน (๔๐/๓๔) 
๒.๓  เจ้าหน้าที่ บริษัท ขนส่ง จ ากัด จ านวน ๕๖ คน  

๓. หัวหน้าคณะ ได้แก่ พลโท ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ตท.๒๐, วปอ.๕๗) 
๔. รองหัวหน้าคณะ ได้แก่ 

๔.๑  รองหัวหน้าคณะ ๑ พลตรี นภดล  มังคละทน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ตท.๒๒, วปอ.๕๗) 
๔.๒  รองหัวหน้าคณะ ๒ พลตรี ช านาญ  ช้างสาต ผู้อ านวยการส านักวิทยาลัยการความมั่นคง วปอ. (ตท.๒๓, วปอ.๖๐) 

๕. พาหนะเดินทาง รถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จ านวน ๑๒ คัน และรถส ารอง ๑ คัน 
ทั้งนี้ โดยมีชุดส่วนล่วงหน้า ๑ และ ๒ เดินทางโดยรถยนต์ตู้ 

ในการนี้ น.อ.วันชัย  แปลงศรี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการเดินทาง ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑. สถานที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. การบรรยายให้กับคณะศึกษาดูงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ดังนี้ 

๓.๑  ส าหรับ VIP จ านวน ๓ โต๊ะ (๒๔ คน) (วปอ. ๑๕ คน และ VIP จังหวัด/ส่วนราชการ) 
๓.๒  ส าหรับคณาจารย์ และนักศึกษา ๓๓๐ คน (ฮาบาล ๑ โต๊ะ พร้อมป้ายแจ้ง) 
๓.๓  เจ้าหน้าที่ วปอ. และบริษัท ขนส่ง จ ากัด ๙๐ คน (โดยจัดแยกส่วน พร้อมป้ายบนโต๊ะ) “เจ้าหน้าที่ วปอ.” 

๔. การน าเสนอผลการด าเนินงานดีเด่นของโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล พร้อมผลิตภัณฑ์ 
๕. การน าเสนอโครงการ Start up และโครงการ Talent Mobility ที่เด่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
๖. การจัดรถน าขบวนคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าไปยังหอประชุมพญาง าเมือง 
๗. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงบประมาณ ขอแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ตุลาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๒๔ รายการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายส านักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์                   
และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พร้อมจัดท าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งสามารถดาวน์โหลด                
ได้บนเว็บไซต์ส านักงบประมาณ www.bb.go.th ทั้งนี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืน สามารถน าบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ตั้งแต่บัดนี้              
เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงนิฝากธนาคารของมหาวทิยาลยัพะเยา ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐            
จ านวน ๑๗๒ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๑,๒๙๘,๑๖๘,๓๑๖.๘๖ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๑,๒๘๗,๑๖๔,๖๘๗.๐๖ บาท รายละเอียด                 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓๘ (๗/๒๕๖๐) 

สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓๘ (๗/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม L ๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ          
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่าน

อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์         
รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๑๖ 
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์         
รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) โดยกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์           
วิธีปฏิบัติในการรับช าระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมช่องทาง           
การรับช าระเงินของส่วนราชการให้สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การรับเงิน            
ของส่วนราชการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment Master Plan) ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ผ่านอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) ขึ้นใหม่         
โดยกระทรวงการคลัง ได้มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ และในส่วนค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคาร ดังนี้ 

๑. การรับช าระเงินด้วยบัตรเดบิต และค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคารส่วนราชการไม่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใด  ๆให้แก่ธนาคารที่วางอุปกรณ์ฯ โดยค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจะเบิกจ่ายจากงบประมาณ    
ของกรมบัญชีกลาง 

๒. การรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นผู้ช าระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 

 

 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  กองแผนงาน ขอแจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ ได้น าส่งข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง การมอบเกียรติบัตร ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. ปีที่ ๗ 
(กิจกรรม PR Ranking Award) 

สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งการมอบเกียรติบัตร ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. ปีที่ ๗ (กิจกรรม PR Ranking Award)                        
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
กลไกด้านประชาสัมพันธ์ตามกลยุทธ์ด้านการบริหาร โดยมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เครือข่ายประชาสัมพันธฯ คณะศิลปศาสตร์ 
๒. นางสาวรักชนู วงศ์วุฒิ เครือข่ายประชาสัมพันธฯ  กองกิจการนิสิต 
๓. นางสาววิไล จันทร์แก้ว เครือข่ายประชาสัมพันธฯ  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑... 

 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง          
ทางวิชาการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๘๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง                      
ทางวิชาการ และตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๘๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารง          
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา           
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตภาค  บูรณวิทย์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์                       
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิชยา  มอญแสง ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                     
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง รายงานผลการติดตามการรายงานผล ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา     
ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการติดตามการรายงานผล     
ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐                       
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามการรายงานผล ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙             
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งนี้ หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการติดตามการรายงานผล ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน          
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓... 

 

 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่อง รายงานสรุปผลการตดิตามการรายงานผล ส่ง – ค้างส่ง (ระดับคณะ/วทิยาลยั/กอง/ศนูย/์หนว่ย) 
รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา      
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสรุปผลการติดตามการรายงานผล                     
ส่ง – ค้างส่ง (ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย) รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานสรุปผลการติดตามการรายงานผล                      
ส่ง – ค้างส่ง (ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย) รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. ผลการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๒. ผลการติดตามการรายงานผล ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๓. รายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๔. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 

 

 



-๒๓- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๑๔ 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... 

 

 



-๒๔- 
 

- 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 รายงานข้อมูล... 

 

 



-๒๕- 
 

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... 

 

 



-๒๖- 
 

- 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  

๑. กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุม
เกี่ยวกับการท 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... 

 

 



-๒๗- 
 

- 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... 

 

 



-๒๘- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ
สวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเช่ือสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา             

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือดั งกล่าว            

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการประสาน
การลงนามบั นทึ กข้ อตกลงการให้ สิ นเช่ื อสวั สดิ การ                     
แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลาม          
แห่งประเทศไทย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๕... 

 

 



-๒๙- 
 

- 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 ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
เพื่อทราบต่อไป 

 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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 โดยมอบอ านาจให้
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๓๐- 
 

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  
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงิน
รางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดท าเข็มที่ระลึกต่อไป 

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) ประกาศ... 

 

 



-๓๑- 
 

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 

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในการน า 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ หลังหารือ
ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ พร้อมทั้ง
ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ก่อนน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิ ทยาลั ยพะเยา และสภามหาวิ ทยาลั ยพะเยา                
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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 
ในการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์                
และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ เพื่อปรับแก้ไข
เพิ่ มเติม (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้ วย            
การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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 าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุ งข้อบังคับ ระเบียบ           
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์                
และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ เพื่อปรับแก้ไข
เพิ่มเติม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
ข้อบั งคับ ระเบี ยบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑๘ ขอความอนุเคราะห์... 

 

 



-๓๒- 
 

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 

๔.๒๒ 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 

๔.๒๔ 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
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในการด าเนินโครงการวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อไป 

๖.๑.๖ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๓๓- 
 

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 

อยู่ ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน า        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนว
ปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน                   
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

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 
ในการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง สนับสนุน
กิ จกรรมการด า เนิ นการโค รงการ Talent Mobility          
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑              
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๗... 

 

 



-๓๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๗ (๑๑/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

( Memorandum of Understanding) 

โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ 
Digital University 4.0 (ส าหรับ มหาวิทยาลัยพะเยา) 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) โครงการ         

การพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับ Digital University 4.0 (ส าหรับ มหาวิทยาลัยพะเยา)   
๒. มอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด           

(ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว            
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมื อ (Memorandum of Understanding) โครงการ
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับ Digital University 4.0 
(ส าหรับ มหาวิทยาลัยพะเยา) เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อทราบต่อไป 

๔.๒ (ร่าง) บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึก
ข้อตกลงการให้บริการบัตรกรุงไทย I PAC – ATM 

กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลงการให้บริการบัตรกรุงไทย IPAC – ATM          

กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ก่อนน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลงการให้บริการ            
บัตรกรุงไทย IPAC – ATM กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๕.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายนราศักดิ์   บุญ เทพ  อาจารย์
ประจ ารายวิ ชา ๒๒๖๑๒๑  การ
ออกแบบระบบดิจิทัล ๑ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายนราศักดิ์  บุญเทพ อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์แก้ไขผลการศึกษา 

ของนิ สิ ตจ านวน ๑  ราย ในรายวิ ชา ๒๒๖๑๒๑ การออกแบบระบบดิ จิทั ล ๑                       
หมู่เรียนที่ ๒  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) คือ นายณัฐพงศ์  ต๊ะวิชัย รหัสนิสิต 
๕๙๐๒๑๖๘๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 

๒. อนุมัติให้นิสิต คือ นายณัฐพงศ์  ต๊ะวิชัย รหัสนิสิต ๕๙๐๒๑๖๘๑ ลงทะเบียนรายวิชา ๒๒๖๒๒๒ 
การออกแบบระบบดิจิทัล ๒ หมู่เรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) โดยขอยกเว้น
ค่ าปรับการลงทะเบี ยนเรียนล่ าช้า เนื่ องจากรายวิชา ๒๒๖๒๒๒ ออกแบบระบบดิ จิทั ล ๒                      
เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต่อจากรายวิชา ๒๒๖๑๒๑ การออกแบบระบบดิจิทัล ๑            
โดยอาจารย์ผู้สอนได้ให้นิสิตได้รับอักษร F จึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
๒๒๖๒๒๒ การออกแบบระบบดิจิทัล ๒ ได้ตามก าหนดปฏิทินการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าหนังสือ           
ว่ากล่าวตักเตือน นายนราศักดิ์  บุญเทพ เรียบร้อยแล้ว 

๓. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ... 

 



-๓๕- 
 

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

๔.๕.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี         
ดร.ภูวิศสรณ์   ภูมิสรณคมณ์  และ          
นายวัฒนพงศ์  สุทธภักดิ์  อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๒๖๑๐๑ การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

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

๒๒๖๑๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย            
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายจิรายุ สงกรานต์  รหัสนิสิต ๕๙๑๐๐๕๗๗  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+     
๑.๒ นายชูชาติ   โนสี  รหัสนิสิต ๕๙๑๐๐๖๒๓  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 

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

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าหนังสือ         
ว่ ากล่ าวตั ก เตื อน  ดร.ภู วิ ศสรณ์   ภู มิ สรณคมณ์  และ               
นายวัฒนพงศ์  สุทธภักดิ์ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 

ม ติ  ที่ ป ระ ชุม ได้ พิ จารณ าแล้ วมี มติ เห็ นควรไม่ มี การเบิ กจ่ ายค่ าตอบแทนบุ คคล                           
หรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจ ากัดในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว โดยให้ชะลอไว้ก่อน 
 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ต่อไป 

๔.๗ การวิ เคราะห์  C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ        
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต เรื่อง   
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย แจ้งนิสิตกรอกข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ

ของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติม        
ในระบบสารสนเทศที่เว็บไซต์ http://dev.citcoms.up.ac.th/job ต่อไป 

๒. มอบกองแผนงานท าหนังสือแจ้งคณะ/วิทยาลัย เพื่อด าเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป 
 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ          
แจ้งคณะ/วิทยาลัย เพื่อด าเนินการกรอกข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
ของหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศ
ที่เว็บไซต์ http://dev.citcoms.up.ac.th/job เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘ การวิเคราะห์... 

 

 



-๓๖- 
 

๔.๘ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต               
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต        
ต่อคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย กรอกข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต            

ต่อคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติม            
ในระบบสารสนเทศที่เว็บไซต์ http://dev.citcoms.up.ac.th/job ต่อไป 

๒. มอบกองแผนงานท าหนังสือแจ้งคณะ/วิทยาลัย เพื่อด าเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ          
แจ้งคณะ/วิทยาลัย เพื่อด าเนินการกรอกข้อมูลการประเมิน
ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บัณฑิ ตต่ อคุณภาพของบั ณฑิ ต               
ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศที่เว็บไซต์ http://dev.citcoms.up.ac.th/job 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๙ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากรสาย
สนับสนุน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย กรอกข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ          

ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่ มเติ ม ในระบบสารสนเทศที่ เว็บไซต์ 
http://dev.citcoms.up.ac.th/job ต่อไป 

๒. มอบกองแผนงานท าหนังสือแจ้งคณะ/วิทยาลัย เพื่อด าเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ          
แจ้งคณะ/วิทยาลัย เพื่อด าเนินการกรอกข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา
เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศที่เว็บไซต์ http://dev.citcoms.up.ac.th/job 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๑๐ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจาก           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์ เรื่อง 
ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง อ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย กรอกข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ            

ขอ งอ าจ ารย์ ม ห าวิ ท ย าลั ยพ ะ เย า เพิ่ ม เติ ม  ใน ระบ บ ส ารสน เท ศ ที่ เว็ บ ไซ ต์ 
http://dev.citcoms.up.ac.th/job ต่อไป 

๒. มอบกองแผนงานท าหนังสือแจ้งคณะ/วิทยาลัย เพื่อด าเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ          
แจ้งคณะ/วิทยาลัย เพื่อด าเนินการกรอกข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติม         
ในระบบสารสนเทศที่เว็บไซต์ http://dev.citcoms.up.ac.th/job 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๑๑ (ร่าง) แบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงาน
ในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่  ในการน า  
(ร่าง) แบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอคณะกรรมการปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๒ โครงการ... 

 

 



-๓๗- 
 

๖.๑.๒ โครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพ
ระบบคัดแยกและต้นแบบเทคโนโลยี
ก ารผ ลิ ต เช้ื อ เพ ลิ งขย ะ  SUT-MBT 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติโครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพระบบคัดแยกและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต

เช้ือเพลิงขยะ SUT-MBT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๒. อนุมัติให้  บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนี่ยริ่ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้วิจัยร่วมในการศึกษา

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

 

กองอาคารสถานที่ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการประสาน 
บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนี่ยริ่ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้วิจัยร่วม
ในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบคัดแยกและต้นแบบ
เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงขยะ SUT-MBT มหาวิทยาลัยพะเยา 
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ขออนุมัติหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 
วันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ โดยมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรม            
วันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา) และกิจกรรมวันส าคัญ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เข้าร่วมกับเทศบาลต าบลแม่กา) และกิจกรรมวันส าคัญประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ (ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา) 
 

กองกลาง งานประชุมและพิธีการ รับทราบมติที่ประชุม และ
ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือเวียนแจ้งเรื่อง การเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่คณะ/
วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขออนุมัติด าเนินการต่ออายุบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                     
กั บสถาบั นการศึ กษา Bali Tourism 

Institute (STP) ประเทศอินโดนิเซีย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็ น ชอบ การด า เนิ น การต่ ออายุ บั น ทึ กข้ อตกล งความร่ วม มื อท างวิ ช าการ                            

กับสถาบันการศึกษา Bali Tourism Institute (STP) ประเทศอินโดนิเซีย 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประสานการลงนามการต่ออายุบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติ          
ให้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 
๑๕ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
น าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา  
Bali Tourism Institute (STP) ประเทศอินโดนิเซีย เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๕ ขอน าเสนอการจ่ายเงินโดยวิธีการโอน
เข้าบัญชีธนาคาร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร             
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรและเจ้าหนี ้
 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ต่อไป 
 

๖.๑.๖ การพิจารณา... 

 

 



-๓๘- 
 

๖.๑.๖ การพิจารณาด าเนินการเขียนผลการ
ด าเนินงาน (SAR) ตามตัวบ่งช้ีที่ใช้ใน
การประเมินผู้บริหาร (C.8.2 และ C.9) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย เขียนผลการด าเนินงาน (SAR) โดยแยกตามประเด็นย่อย ในตัวบ่งช้ี C.8.2 

และ C.9 และส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูลในระบบผลการด าเนินงาน (SAR) ของหน่วยงาน           
เพื่อรวบรวมเป็นการประเมินระดับมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึกษา            
ได้ด าเนินการเขียนผลการด าเนินงาน (SAR) ตามตัวบ่งช้ีที่ใช้
ในการประเมินผู้บริหาร (C.8.2 และ C.9) และประสานแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ พิจารณาให้กองคลังออกเลขค าสั่ ง
แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการเกี่ ย วกั บ           
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กองคลังออกเลขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และจะด าเนินการออกเลข
ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง           
และการบริหารพัสดุต่อไป 
 

๖.๑.๘ การศึกษาดูงานการจัดระบบการเรียนการสอน
หลักสูตรด้านแพทยศาสตรศึกษา         
และสาธารณสุขศาสตร์  ระหว่ าง         
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา                  
กั บ  School of Medicine , University of Dundee , 

Scotland ณ School of Medicine , University 

of Dundee , Scotland 

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

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

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ หารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการประสาน School of Medicine          
, University of Dundee ในประเด็นการแลกเปลี่ยนนิสติและอาจารย์ และข้อเสนอพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างสองสถาบันที่ จะส่ งนิ สิ ตและอาจารย์ศึ กษาดู งานและค่ าใช้จ่ ายต่ าง ๆ  ในประเด็น                           
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก
ตลอดระยะเวลาศึกษาดูงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการหารือ
ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการประสาน School of Medicine , 
University of Dundee ในประเด็นการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ 
และข้อเสนอพิจารณาร่วมกันระหว่างสองสถาบันที่จะส่งนิสิต          
และอาจารย์ ศึ กษาดู งานและค่ าใช้ จ่ ายต่ าง ๆ  ในประเด็ น                           
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พักตลอดระยะเวลาศึกษาดูงาน 

 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา เรื่อง การสอบผา่นรายวชิาในหลกัสตูรรฐัศาสตรบัณฑิต
ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา                      
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง พิจารณาประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
โครงการพิเศษ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่าน
รายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส าหรับนิสิตหลักสูตร                       
รัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตส าหรับ
นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒... 

 

 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน          
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา                      
ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาประกาศ        
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ        
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ โดยมอบ                         
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียน เมื่อคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์          
ปรับแก้ไขประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ          
การเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
โครงการพิเศษ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๓... 

 

 



-๔๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม ส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
โครงการพิเศษ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา                      
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ส าหรับนิสิตหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา              
เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่าน
รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม ส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ  

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๔... 

 

 



-๔๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา                                 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาประกาศ          
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
โครงการพิเศษ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ โดยมอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงคุณสมบัติ     
ของผู้มีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียน เมื่อคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปรับแก้ไขประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว            
มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ                    
การเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 

 

 



-๔๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา            
และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิต           
และการบริการ ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ           
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๑๕๙๐.๐๓/๖๐๕๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ตรวจสอบ       
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์           
และเทคโนโลยีของภาคการผลติและการบริการ ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา            
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว และให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ        
และการสื่อสาร ด าเนินการศึกษาในรายละเอียดการด าเนินการอีกครั้ง และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ             
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น  

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่าย       
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ          
ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา            
และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ 
ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว           
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 

 

 



-๔๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
(ครั้งที่ ๒) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากัด 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ         
ในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ ๒) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด                     
และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เนื่องจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะขยายระยะเวลา                   
ตามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือดังกล่าวออกไปอีก รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (service ๐๓)           
จากเลขที่บัญชี ๘๙๑-๒๓๘๗๘๗-๑ เป็นเลขที่บัญชี ๘๙๑-๒๐๐๐๐๑-๓ ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ประสานกองการเจ้าหน้าที่                    
ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น  

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม               
การศึกษา (ครั้งที่ ๒) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ ๒) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา                   
กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ ๒) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 

๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 

 



-๔๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐           
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์               
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณี รองศาสตราจารย์ ดร. พยอม  ธรรมบุตร และ รองศาสตรจารย์ชวลีย์ ณ ถลาง ที่ประชุมมีมติ    
เห็นชอบการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณี รองศาสตราจารย์ ดร. พยอม  ธรรมบุตร             
และ รองศาสตรจารย์ชวลีย์ ณ ถลาง และมอบกองบริการการศึกษา ประสานวิทยาลัยการจัดการ เสนอข้อมูลเพ่ิมเติม       
เกี่ยวกับประสบการณ์การวิจัย และความจ าเป็นในการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา ๒ ราย เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์               
เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา                         
ได้ด าเนินการประสานวิทยาลัยการจัดการ เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐                  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                         
อนุมัตแิต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป       
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณี รองศาสตราจารย์ 

ดร. พยอม  ธรรมบุตร และ รองศาสตรจารย์ชวลีย์ ณ ถลาง  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 

 

 



-๔๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรบัปรงุแก้ไขการระบจุ านวนชัว่โมงปฏบิตัแิละการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ในรายวิชา ๓๘๑๓๕๒ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด ๓ และในรายวิชา 
๓๘๑๔๕๓ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด ๔ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมเวียนคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่        
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขการระบุจ านวนชั่วโมงปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้า           
ด้วยตนเอง หลักสูตรการภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขการระบุ              
จ านวนชั่วโมงปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในรายวิชา ๓๘๑๓๕๒ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด ๓                         
จาก ๓ (ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ชั่วโมง) เป็น ๓ (๐-๓๕-๑๘) (ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ชั่วโมง โดยการฝึกปฏิบัติเป็นเวลา ๑๐ สัปดาห์) 
และรายวิชา ๓๘๑๔๕๓ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด ๔ จาก ๕ (ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ชั่วโมง) เป็น ๕ (๐-๓๕-๑๘) 
(ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ชั่วโมง โดยการฝึกปฏิบัติเป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์) และมอบคณะสหเวชศาสตร์ ประสานสภา
กายภาพบ าบัดเกี่ยวกับการระบุจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์   ได้ประสานสภากายภาพบ าบัดเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะสหเวชศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขการระบุจ านวนชั่วโมงปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                  
ในรายวิชา ๓๘๑๓๕๒ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด ๓ และในรายวิชา ๓๘๑๔๕๓ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด ๔    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขการระบุจ านวนชั่วโมงปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในรายวิชา ๓๘๑๓๕๒ การฝึกปฏิบัติ               
ทางกายภาพบ าบัด ๓ และในรายวิชา ๓๘๑๔๕๓ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด ๔  ต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขการระบุจ านวนชั่วโมงปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง             
ในรายวิชา ๓๘๑๓๕๒ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด ๓ จาก ๓ (ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ชั่วโมง) 
เป็น ๓ (๐-๓๕-๑๘) (ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ชั่วโมง โดยการฝึกปฏิบัติเป็นเวลา ๑๐ สัปดาห์) และรายวิชา          
๓๘๑๔๕๓ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด ๔ จาก ๕ (ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ชั่วโมง) เป็น ๕ (๐-๓๕-๑๘) 
(ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ชั่วโมง โดยการฝึกปฏิบัติเป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 

 

 



-๔๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส             
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๑   

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้น าส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน          
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดัชนีที่ ๒ ดัชนีความพร้อมรับผิด 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการแสดงถึงเจตจ านงสุจริต และความมุ่งมั่น 
ในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล นั้น  

   กองกลาง จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน                   
ตามหลักธรรมาภิบาล และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                   
ของมหาวิทยาลัยพะเยาตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ (ร่าง) ประกาศ     
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาตามหลักธรรมาภิบาล                
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. มอบกองกลาง น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗... 

 

 



-๔๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา 
คณะศิลปศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                              
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน 
หัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน                  
หัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าตอบแทน 
ในระดับหัวหน้างานต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียก

เก็บเป็นรายครั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                              
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม     
การศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด    
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามมติ           
ที่ประชุมและน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยา 
อนุมัติปรับแก้ไขอัตราค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา                
ที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ
เป็นรายครั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙... 

 

 



-๔๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส าหรับนิสิตรหัส ๕๘ – ๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                                           
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับ  
ปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับนิสิตรหัส ๕๘ – ๕๙ ที่ประชุมมีมติ       
เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับนิสิตรหัส ๕๘ – ๕๙ และมอบคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                
๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต             
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับนิสิตรหัส ๕๘ – ๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับนิสิต
รหัส ๕๘ – ๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๐... 

 

 



-๕๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๐ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโดยการโอนเงิน          
ผ่านระบบธนาคาร และการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
ระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๗ (๑๑/๒๕๖๐) 
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ      
การให้บริการด้านการจ่ายเงินให้บุคลากรและเจ้าหนี้ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินในประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา              
มีการส่งเอกสารการเบิกเงินบางประเภทล่าช้า ท าให้การรับรู้ค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับระยะเวลาการใช้จ่ายเงินจริง  
ตลอดจนเพ่ือให้การเบิกเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  กองคลัง จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร                                 

และการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโดยการโอนเงิน          
ผ่านระบบธนาคาร และการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน 

๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๑... 

 

 



-๕๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๑ เรื่อง ขออนุญาตใช้สถานที่ส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร          
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ และงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่  ๔๓ “สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา” ช่วงระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑                
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขออนุญาตใช้สถานที่ส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ดังนี้ 

๑. ขออนุญาตใช้หอประชุมพญาง าเมือง ห้องเรียน PN ทุกห้อง และลานจอดรถใต้ถุนหอประชุมพญาง าเมือง 
ในวันที่ ๘ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑  

๒. ขออนุญาตใช้ห้องเรียน และพ้ืนที่ตามคณะรายวิชา เพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม ห้องรับรายงานตัว 
และห้องรับรองผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

๓. ขออนุญาตใช้ห้องเรียน เพ่ือใช้เป็นห้องจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ในวันที่ ๑๙ – ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๑  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิต ประสานกับกองบริการการศึกษา ในการขออนุญาต 
ใช้สถานที่ส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และงานดนตรีไทยอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๔๓  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๒ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ             

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  จี้ฟู  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี     
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  จี้ฟู  ในรายวิชา ๒๔๔๑๐๔ Life 
Science Physics การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐        
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องสอบ CE ๐๔๔๐๒ อาคารเรียนรวม โดยมี นางขวัญฤทัย  เต็มสวัสดิ์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาการบัญชี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  จี้ฟู  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์           
เป็นกรรมการคุมสอบ ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  จี้ฟู ได้จ าตารางคุมสอบคลาดเคลื่อนสลับวันกัน นั้น  

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  จี้ฟู รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 

 



-๕๒- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  จี้ฟู 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบ        

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  จี้ฟู กรรมการคุมสอบ

ไม่มาปฏิบัติ งานคุมสอบ ในรายวิชา ๒๔๔๑๐๔ Life Science Physics การสอบปลายภาค          
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.ไพศาล  จี้ฟู เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบ
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกนิสิต 

สหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมนัดพิเศษ                
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์                
และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศ              
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกนิสิต สหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบ              
ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ตามมติที่ประชุมก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม           
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง       
ปฏิบัติในการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือก
นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๔... 

 

 



-๕๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๔ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕๗ ได้กล่าวว่า 
“พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ให้พ้นจากต าแหน่งเพราะเกษียณอายุงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อพนักงานเกษียณอายุ 
บริษัท ห้างร้านต่างๆ ซึ่งเป็นกิจการภาคเอกชน ถือเป็นการเลิกจ้างและต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมาย                       
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันและเป็นขวัญก าลังใจแก่พนักงานของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้          
งบการเงินของมหาวิทยาลัยสามารถแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่แท้จริง จึงได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับ    
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... นั้น  

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย                  
พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองการเจ้าหน้าที่  น าเรื่องดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๕ เรื่อง โครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสี เขียวด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริด               

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าโครงการต้นแบบ
มหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริด จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW ทั้งนี้ พลังงานดังกล่าวสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลัยพะเยาได้มากถึงเดือนละ ๗ ล้านบาท ซึ่งโครงการ Smart Grid ๕ MW แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  

๑. โครงการระยะที่ ๑ (๒๕๕๘) Cam Power on Smart Grid Power Capacity ๐.๕ MW (๕๐๐ kW) 
๒. โครงการระยะที่ ๒ Smart Grid Power Capacity ๒.๐ MW 
๓. โครงการระยะที่ ๓ Smart Microgrid Power Capacity ๒.๕ MW 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยเทคโนโลยี
สมาร์ตไมโครกริด จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW  
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๕๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการ โครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริด               

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW 
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดท ารายละเอียดโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวดังกล่าว 

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๒ หลักสูตร คือ 
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) เมื่อวันที่              

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)               

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ก าหนดโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง       
“ปรับวิธี เรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ ยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐                   
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๖.๒.๒.๑ ขอเรียนเชิญคณะ/วิทยาลัย/กอง /ศูนย์ เข้าร่วมโครงการท าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๑       

ในวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุ คลากรมหาวิทยาลัยพะเยา                       
ได้ร่วมพิธีกรรมทางด้านศาสนา และเพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งได้ร่วมสืบสาน             
และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญคณะ/วิทยาลัย/กอง /ศูนย์ 
ร่วมกิจกรรมโครงการท าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑) เข้าร่วมโครงการท าบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค ์          

ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒) เชิญชวนตั้งจุดบริการออกร้านอาหารในงานท าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๑               

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานหน้าเอ้ืองค า คอฟฟ่ี หลังอาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ซึ่งขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมจัดตั้งจุดให้บริการอาหารในโครงการฯ และเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว กลับไปยังกองกลาง งานประชุมและพิธีการ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ ขอเชิญคณะผู้บริหาร... 

 

 



-๕๕- 
 

๖.๒.๒.๒ ขอเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ประกอบการ ร่วมเปิดงาน
สังคมไร้เงินสด Digital Canteen @UP ในวันพุธที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.               
ณ โรงอาหาร อาคารเรียนรวมและหอสมุด (CE)  

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เชิญชวนคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารายได้สมทบทุนโครงการ 

“ก้าวคนละก้าว” เพ่ือ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ (ระยะทางตั้งแต่อ าเภอเบตง – อ าเภอแม่สาย)                
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
๑) วันที่ ๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมหารายได้สมทบโครงการ”ก้าวคนละก้าว” 

- ดนตรีเปิดหมวก 
- ระดมทุนรับบริจาค 
- คอนเสิร์ตการกุศล 
- เดินวิ่งระดมทุน 

๒) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  
- เวทีคอนเสิร์ต 
- ร่วมต้อนรับและให้ก าลังใจคณะนักวิ่ง (บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา) 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 

 



-๕๖- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


