
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๑๓๐ (๑๔/๒๕๖๐) 

วนัพธุที ่๒๐ 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. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(นางสาวณิชาภา  พาราศิลป์) แทน 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน  

๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๕. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๖. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๗. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวรัตนา  ขัตธิ) แทน  

๒๘. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการ... 
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รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๔. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๐. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๑. นางผกามาศ มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๒. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑... 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน ๓ ท่าน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี (อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา)          
นายวุฒิชัย  ไชยรินค า (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต) และรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์ 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน ๒ ราย ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ  สุขพร้อมสรรพ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร  เมฆรักษาวนิช ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบของฝากผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า ๑ ต าบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ข้าวแต๋นน้ าแตงโม จากจังหวัดล าปาง แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการออกก าลังกายบริเวณโดยรอบอ่างหลวง 

โดยการแต่งกายให้สวมใส่ชุดวอร์ม ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยมรีะยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร 

๕. ก าหนดการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๖. มอบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารชุดต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๒๙ (๑๓/๒๕๖๐)  เมื่อวันพุธที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๙ (๑๓/๒๕๖๐)  
เมื่อวันพุธที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๙ (๑๓/๒๕๖๐)  
เมื่อวันพุธที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๐         
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการแพทย์                      
แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยย้ายรายวิชา ๐๐๔xxx กลุ่มวิชาพลานามัย ๑(x-x-x)                   
จากชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ไปชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐                        
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร   
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต             
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยย้ายรายวิชา ๐๐๔xxx กลุ่มวิชาพลานามัย ๑(x-x-x) จากชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาต้น ไปชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 

 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมั ติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  ๒  ปริญญา             
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๐         
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๘.๑ เรื่อง การขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร          
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง                      
พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ        
แผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข และเมื่อคณะเทคโนโลยี                   
สารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             
และคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   
และคณะศิลปศาสตร์ ปรับแผนการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย และเมื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติ 
ที่ประชุมแล้ว มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป บัดนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศิลปศาสตร์                    
ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ย้ายรายวิชา ๒xxxxx วิชาเอกเลือก ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่ ๔                           
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๒. ย้ายรายวิชา ๒๒๒๔๒๐ หัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศ ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๕                 
ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย 

๓. ปรับแก้ไขตารางสรุปโครงสร้างหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาฯ โดยให้ระบุการ
เทียบรายวิชา ระหว่างรายวิชา ๑๔๖๔๘๓ การศึกษาอิสระ ๖ หน่วยกิต และรายวิชา 
๒๒๒๔๒๑ โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๐-๖-๓) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ย้ายรายวิชา ๒xxxxx วิชาเอกเลือก ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่ ๔                           
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๒. ย้ายรายวิชา ๒๒๒๔๒๐ หัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศ ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๕                 
ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย 

๓. ปรับแก้ไขตารางสรุปโครงสร้างหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาฯ โดยให้ระบุการ
เทียบรายวิชา ระหว่างรายวิชา ๑๔๖๔๘๓ การศึกษาอิสระ ๖ หน่วยกิต และรายวิชา 
๒๒๒๔๒๑ โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๐-๖-๓)  

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ ย้ายรายวิชา ๒xxxxx วิชาเอกเลือก ๓(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่ ๔ 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
๑.๒ ย้ายรายวิชา ๒๒๒๔๒๐ หัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศ ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๕                 

ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย 
๑.๓ ปรับแก้ไขตารางสรุปโครงสร้างหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาฯ โดยให้ระบุ

การเทียบรายวิชา ระหว่างรายวิชา ๑๔๖๔๘๓ การศึกษาอิสระ ๖ หน่วยกิต และรายวิชา 
๒๒๒๔๒๑ โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๐-๖-๓) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา รายวิชาแกนกลาง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๐         
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                    
และค าอธิบายรายวิชา รายวิชาแกนกลาง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง           
เลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา รายวิชาแกนกลาง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา      
รายวิชาแกนกลาง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา รายวิชาแกนกลาง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา รายวิชาแกนกลาง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทายาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติปฏทิินการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกลาง งานประชุมและพิธีการ ได้รับมอบหมายให้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร                   
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๑ นั้น 

         กองกลาง งานประชุมและพิธีการ จึงขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา      
ประจ าปี ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๑ ต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๙- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 
จาก  ครั้งที่ ๓  วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
เป็น  ครั้งที่ ๓  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ก าหนดวันประเมินของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานวิชาการ       
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐               
ณ ห้องประชุม R ๘๑๑ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้พิจารณา        
ก าหนดวันในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา            
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งก าหนดวันประเมิน                    
ผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ วันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๒. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิ บัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด 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... 

 

 



-๑๑- 
 

- 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 

 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                    
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจ าตัวนิสติ มาสาย แต่งกายไม่เรียบรอ้ย การสอบกลางภาค
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา                       
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 

 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบรอ้ย การสอบปลายภาค 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา              
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 

 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบ
ผิดสถานที่ การสอบกลางภาค ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๗ รายงานข้อมูล... 

 

 



-๑๒- 
 

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 

 
 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบ
ผิดสถานที่ การสอบปลายภาค ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 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 

 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณารายงานข้อมูล
นิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
การสอบกลางภาค ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 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 

 
 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณารายงานข้อมูล
นิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
การสอบปลายภาค ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๐... 

 

 



-๑๓- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

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

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

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุม
เกี่ ย ว กั บ ก า ร ท า ว า ร ส า ร  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 ๑๒๑... 

 

 



-๑๔- 
 

- 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... 

 

 



-๑๕- 
 

- 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... 

 

 



-๑๖- 
 

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 

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค ์ในการน า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เสนอประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ            
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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

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

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

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

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในการน า 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิ ทยาลั ยพะเยา และสภามหาวิ ทยาลั ยพะเยา                
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๘.๓ (ร่าง) ระเบียบ... 

 

 



-๑๗- 
 

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 
ในการน า (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 าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ 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... 

 

 



-๑๘- 
 

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 

 

 
๔.๒๔ 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) 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 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแก้ไข         
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด           
แนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๖.๑.๗ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 

 

 



-๑๙- 
 

๖.๑.๗ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ           
ทางวิชาการ 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
ทราบต่อไป 
 
 

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... 

 

 



-๒๐- 
 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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 

๔.๑๑ (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 

๖.๑.๘ 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 ในการจัดท า 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตร        
ด้านแพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่าง             
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ School of Medicine , 
University of Dundee , Scotland ณ School of Medicine , 
University of Dundee , Scotland ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๘... 

 

 



-๒๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๘ (๑๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ         

ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม          
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา         
ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ของสถาบั นอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม              

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ           
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการด าเนินกิจกรรม
โครงการส่ งเสริมให้บุ คลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา                
ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ             
ในการผลิ ตให้ กั บภาคอุ ตสาหกรรม (Talent Mobility)              
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
และ Tokai University Takanawadai Senior High 

School ประเทศญี่ปุ่น 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา             

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

ที่ประชุม ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา            
ในการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ Tokai University 
Takanawadai Senior High School ประเทศญี่ปุ่น เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี           
ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคมและ
วัฒนธรรม 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายณัฐชัย ค าดี  รหัสนิสิต ๕๘๐๗๑๓๓๗  จากเดิม D   แก้ไขเป็น B     
๑.๒ นายธนกฤต หมวดชาลี รหัสนิสิต ๕๘๐๗๑๔๔๙  จากเดิม D+   แก้ไขเป็น C+ 
๑.๓ นายทวีป อินทร์จันทร์ รหัสนิสิต ๕๗๑๐๐๙๙๑  จากเดิม D   แก้ไขเป็น A 

คณ ะศิ ลปศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั ก เตื อน                
ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ เรียบร้อยแล้ว 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์... 
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๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

๔.๔.๒ ข อ อ นุ มั ติ แ ก้ ไข ผ ล ก า รศึ ก ษ า           
กรณี  Mr.Rex Weylin Tyrone อาจารย์ ประจ า
รายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษ        
เพื่อการสื่อสาร 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ Mr.Rex Weylin Tyrone อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

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

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Rex Weylin Tyrone เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. คณะศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการแก้ ไขผลการศึกษา         
ภาคการศึ กษาปลาย ปี การศึ กษา ๒๕๕๙ (AEC)                
ของนางสาวสิวารี  สังข์ทอง รหัสนิสิต ๕๙๒๐๓๕๒๖           
จากเดิม C แก้ไขเป็น B+ เรียบร้อยแล้ว 

๒. คณะศิลปศาสตร์ ไม่สามารถด าเนินการจัดท าหนังสือ        
ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Rex Weylin Tyrone ได้ เนื่องจาก
อาจารย์ผู้สอนดังกล่าว สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว 

 
๔.๘ ขอหารือวารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย แจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ            
นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์วารสารไทย (TCI) เพื่อเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ และขอส าเร็จการศึกษา ขอให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากต้องรอผลการประเมินจาก TCI  
เพื่อใช้ในการรองรับวารสารดังกล่าว 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ 
ที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิและตรวจสอบการขอรับมอบอ านาจ 
“โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) สัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ  “โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามในสัญญาอนุญาตดังกล่าว ต่อไป 
 

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการน า 
(ร่าง) สัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ “โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เสนอลงนาม
ในสัญญาอนุญาตดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๐ ขออนุมัติ... 
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๔.๑๐ ขออนุมัติจัดท าวารสารในโครงการ
วารสารปัญญาปริทรรศน ์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดท าวารสารในโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์            
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมอบวิทยาลัยการจัดการ ศึกษาข้อมูล            
การจัดท าวารสารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของวิทยาลัยการจัดการ ในการ          
จัดท าวารสารในโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์             
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๖.๑.๓ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ         
การจั ดตั้ งและด าเนิ นงานเครือข่ าย         
ของโปรแกรมสนับสนุ นการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation 

and Technology Assistance Program : ITAP) 
ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห่ ง ช า ติ                  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุน        

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 
ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา             
โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์  กรีธาชาติ เป็นผู้ประสานงานหลักและรับผิดชอบ         
การด าเนินงานของเครือข่ายดังกลา่ว 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงาน
เครื อข่ ายของโปรแกรมสนั บสนุ นการพั ฒนาเทคโนโลยี                    
และนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 
Program : ITAP) ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
CUPT QA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

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

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

๓. มอบผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาข้อมูลหลักสูตร          
ของมหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  เพื่อจัดท าการเปรียบเทียบ (Benchmark) ให้สอดคล้องกัน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

๑. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการปรับแก้ไข
และประสานแต่ละหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

๒. กองบริหารงานวิจั ยและประกั นคุณภาพการศึกษา               
ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว  

๔. มอบรองอธกิารบดี... 
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๔. มอบรองอธิการบดีที่ รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  ตรวจแก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง             
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก่อนจัดส่งให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ส่งฉบับแก้ไขสุดท้าย 
ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๖.๑.๕ การคัดแยกขยะในโรงต้นแบบระบบคัดแยก
ขยะและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต
เช้ือเพลิงขยะ SUT - MBT 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบรองอธิการบดี ฝ่ ายกิ จการพิ เศษ ก ากับดูแลและก าหนดมาตรการบทลงโทษ                        

กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่ด าเนินการคัดแยกขยะทั่วไปและขยะติดเช้ือ พร้อมจัดท าหนังสือเวียนแจ้ง
ให้คณะ/วิทยาลัย ทราบต่อไป 

๒. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ก ากับดูแลการคัดแยกขยะทั่วไปและขยะติดเช้ือภายในหน่วยงาน
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นขยะติดเช้ือ ให้ด าเนินการประสานการก าจัดขยะดังกล่าว          
กับศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในบริเวณที่มีการทิ้งขยะติดเช้ือ 

๑. กองอาคารสถานที่ ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือเวียนแจ้ง           
ให้คณะ/วิทยาลัย ทราบ เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ
บทลงโทษ กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่ด าเนินการคัดแยกขยะ
ทั่วไปและขยะติดเช้ือ พร้อมทั้งขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย 
ก ากับดูแลการคัดแยกขยะทั่วไปและขยะติดเช้ือภายใน
หน่วยงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  กรณีที่ เป็นขยะติดเช้ือ              
ให้ ด า เนิ นการประสานการก าจั ดขยะดั งกล่ าว                      
กับศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองอาคารสถานที่ ในการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพิ่มในบริเวณที่มีการทิ้งขยะติดเช้ือต่อไป 

๖.๑.๘ ขอหารือการบ ารุงรักษาการใช้รถยนต์
ของคณะ/วิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบกองการเจ้าหน้าที่ นัดประชุมผู้ให้เช่ารถตู้มหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             

เพื่อหารือการให้บริการเช่ารถตู้ ตามสัญญาการเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง พร้อมคนขับ 
จ านวน ๑๕ คัน  

๒. มอบกองคลัง ประสานกองการเจ้าหน้าที่ ในการเพิ่มเติมรายละเอียดเง่ือนไขแนบท้ายสัญญา          
การเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่น่ัง พร้อมคนขับ จ านวน ๑๕ คัน 

กองคลัง ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(รายเดือน) ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งผู้ให้บริการ ไม่ให้ใช้ยางที่ผลิต
ในประเทศจีน และให้แนบหนังสือรับรองมาตรฐานของยาง (มอก.) 
มาแสดงในการตรวจรับประจ าเดือน โดยผู้ให้บริการได้น า
หนังสือรับรองมาแสดงต่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เรียบร้อยแล้ว 

 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขอทบทวนมติที่ประชุม เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่าย
วัสดุสิ้นเปลือง ในระบบ ERP ระดับหน่วยงาน ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานฯ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐)     
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุ       
สิ้นเปลือง ในระบบ ERP ระดับหน่วยงาน ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อหน่วยงาน                 
ที่คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ระดับหน่วยงาน ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานฯ 
มอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานดังกล่าว เร่งด าเนินการจัดส่งไปยังหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP โดยมีหน้าที่
รวบรวมรายงานการตรวจทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP จากกรรมการระดับหน่วยงาน และรายงานผลการสอบทาน           
ภาพรวมเสนอต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๗๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ              
สอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น 

  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอทบทวนมติที่ประชุม เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่คณะกรรมการสอบทาน               
การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ระดับหน่วยงาน ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานฯ โดยเนื้อหา มอบหน่วยงาน          
ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานดังกล่าว เร่งด าเนินการจัดส่งไปยังหน่วยตรวจสอบภายใน แก้ไขจากเดิม               
“หน่วยตรวจสอบภายใน” เป็น “คณะกรรมการการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ระดับมหาวิทยาลัย” ต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
ทบทวนมติที่ประชุม เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ระดับหน่วยงาน           
ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานฯ โดยเนื้อหา มอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานดังกล่าว เร่งด าเนินการ
จัดส่งไปยังหน่วยตรวจสอบภายใน แก้ไขจากเดิม “หน่วยตรวจสอบภายใน” เป็น “คณะกรรมการการสอบทาน                   
การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ระดับมหาวิทยาลัย” ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่าย
วัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ระดับหน่วยงานยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานฯ จากเดิม มอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่ง
รายงานการสอบทานดังกล่าว เร่งด าเนินการจัดส่งไปยังหน่วยตรวจสอบภายใน เปลี่ยนเป็น มอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่ง
รายงานการสอบทานดังกล่าว เร่งด าเนินการจัดส่งไปยังคณะกรรมการการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ 
ERP ระดับมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 

 

 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง โครงการต้นแบบมหาวิทยาลั ยสี เขี ยวด้ วยเทคโนโลยี สมาร์ต ไมโครกริด               
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๙ (๑๓/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในหลักการ โครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสี เขียว               
ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW และมอบวิทยาลัยพลั งงานและสิ่งแวดล้อม                  
จัดท ารายละเอียดโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป บัดนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริด จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งพลังงานดังกล่าวสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยาได้มากถึงเดือนละ 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  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริด จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW 
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิต           
สหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง              
เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบกองบริการการศึกษา 
ด าเนินการปรับแก้ไข และเมื่อกองบริการการศึกษา ด าเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว มอบกองบริการการศึกษา                
ประสานกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน        
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐              
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐                
เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข หน้า ๑๒ มติที่ประชุมข้อ ๒ จาก “เมื่อกองบริการ
การศึกษา ด าเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว มอบกองบริการการศึกษาประสานกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบก่อนเสนอ
อธิการบดีลงนามต่อไป” เป็น “เมื่อกองบริการการศึกษา ด าเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว มอบกองบริการการศึกษา
ประสานกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป”     
รวมทั้งประสานคณะศิลปศาสตร์และกองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ประสานคณะศิลปศาสตร์และกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบ  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และได้ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของกองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา            
ทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษา
นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 

 

 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจที่ ๔ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดตั้งโครงการจัดตั้ง                
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ จนมาถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไตในจังหวัดพะเยา              
และพ้ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ                 
และกิจกรรมพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ ตามแผนกลยุทธ์                   
ของโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) จะต้องมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน             
ที่มีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและฐานข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไตทั้งในและต่างประเทศ นั้น 

   โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  (องค์การมหาชน)            
กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว               
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓... 

 

 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างกองคลัง 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙          
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการว่าจ้างนิติบุคคลที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์          
และมีมาตรฐานการท างานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพ่ือท าการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน             
การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เดิมกองคลัง             
ได้แบ่งโครงสร้าง ออกเป็น ๘ งาน คือ งานธุรการ งานการเงินรับ งานการเงินจ่าย งานพัสดุ งานงบประมาณ งานบัญชี 
ร้านขายของที่ระลึก และงานพัฒนาระบบด้านการคลัง ประกอบกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด                   
ซึ่งได้เสนอแนะการปรับโครงสร้างกองคลังใหม่ ออกเป็น ๗ งาน คือ งานธุรการและพัฒนาระบบ งานการรับเงิน             
งานการจ่ายเงิน งานบัญชีเจ้าหนี้ งานบัญชี งานพัสดุ ร้านขายของที่ระลึก เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของกองคลัง นั้น 

   กองคลัง จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างกองคลัง เพ่ือรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานที่สนับสนุน               
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติปรับโครงสร้างกองคลัง ต่อไป       
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างกองคลัง โดยไม่เพ่ิมอัตราบุคลากร 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาจากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 

สรุปเรื่อง 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่๒๘๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการด าเนินการเกี่ยวกับ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้คณะท างานฯ มีหน้าที่ศึกษารายละเอียด
ของสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และพิจารณาศึกษาแนวทางการเจรจาเพ่ือช าระ           
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบกับที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงภาระของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา           
แนวทางการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตจากบริษัทเอกชนผู้ลงทุนเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระภาษีดังกล่าว 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ส าหรับการประกอบพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางการลดภาษีโรงเรือนและที่ดินของมหาวิทยาลัย                      
คณะท างานฯ จึงได้ท าการศึกษาถึงความเป็นไปได้และผลกระทบในกรณีที่มหาวิทยาลัยเลือกการลงทุนขอคืนสิทธิการบริหาร    
จัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจากบริษัทเอกชนผู้ลงทุนมาเป็นแนวทางในการลดภาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน นั้น     

   กองคลัง จึงขอเสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการ     
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๓๐- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นควรให้ไม่ด าเนินการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา         

จากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ตรวจสอบสภาพของหอพัก และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดูแล          

และจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงทุก ๔ ปี เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนิสิต และศึกษาความเหมาะสม           
ของราคาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา             
กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุน เพ่ือประสานหารือ เรื่อง การจัดท าแผนทางธุรกิจหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุนดังกล่าว ต่อไป 

๔. มอบกองคลัง ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่อ งดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พัก
อาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐)          
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติ         
และอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ (ร่าง) ประกาศ        
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑           
และมอบกองกิจการนิสิต หารือกับผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิทูรย์  ตลุดก า) ในการปรับแก้ไขข้อความ จาก ค่าเช่า เป็น ค่าใช้บริการ                   
ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา    
เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองกิจการนิสิตได้ปรับแก้ไขข้อความตามมติที่ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 
     

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและ
อัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติ

และอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๒. ให้ระบุค่าบริการส่วนกลาง โดยแยกค่าใช้จ่ายออกเป็น ๒ ส่วน ให้ชัดเจน ดังนี้ 
๒.๑ ส่วนของเงินรายได้ค่าหอพัก 
๒.๒ ส่วนของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. ให้ตรวจสอบข้อความในสัญญาของหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมเป็นหลัก 
๔. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป   
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖... 

 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นการส่งเสริม         
ให้มีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการส าหรับบุคลากรตลอดจนเป็นหลักประกันให้บุคลากรและครอบครัว เมื่อเกษียณอายุ      
เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือออกจากงาน และต่อมามหาวิทยาลัยพะเยา มีค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๔๕๒/๒๕๕๗              
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยประกอบด้วย   
กรรมการฝ่ายนายจ้าง จ านวน ๖ ท่าน และกรรมการฝ่ายลูกจ้าง จ านวน ๖ ท่าน ซึ่งบัดนี้ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
เป็นกรรมการแล้ว นั้น     
หลักเกณฑ์  
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๓ คณะกรรมการกองทุน ข้อ ๑๖ “ให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการกองทุน 
ฝ่ายนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) จ านวนหกคน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้ได้รับ    
การแต่งตั้งไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกกองทุนกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก) ให้เลือกจากสายวิชาการจ านวนสามคน      
และสายบริการจ านวนสามคน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก) ให้จัดท าเป็นประกาศ    
มหาวิทยาลัย” 
ข้อเสนอ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) โดยให้อธิการบดี เสนอรายชื่อกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง 
(มหาวิทยาลัย) จ านวน ๖ คน ดังนี้ 
๑.๑  ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร 
๑.๒ นายไพโรจน์   เทพวัลย์ 
๑.๓ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม 
๑.๔ รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก 
๑.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ 
๑.๖  นายพลรบ   สวัสดี 

๒. คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้าง (มหาวิทยาลัย) โดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการให้ได้มา                                   
ซึ่งกรรมการกองทุน ฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก) จ านวน ๖ คน (ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๖๖๗๑       
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายลูกจ้างฯ) ดังนี้ 
๒.๑ ดร.สุรัตน์   เศษโพธิ์ 
๒.๒ นายเรืองรอง   สุวรรณ์การ 
๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว 
๒.๔ นายนภดล   มั่นที่สุด 
๒.๕ นายวนปรัชญ ์   ศรีดวงค า 
๒.๖ นายฤกษ์ด ี   แก้วมาเมือง 

กองการเจ้าหน้าที่... 

 

 



-๓๒- 
 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง การตรวจสอบการเบิกค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต (UP Dorm) ประจ าภาคการศึกษาต้น           

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วนที่ปรับเพิ่มร้อยละ ๑๕ ตามสัญญาระยะที่ ๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามสัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างหอพักนิสิต ระยะที่ ๕ ได้มีการก าหนดให้มีการปรับขึ้นค่าเช่า
ทุก ๔ ปี ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป หน่วยหอพัก งานบริการและ
สวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้ตรวจสอบข้อมูลนิสิตที่จองหอพักในระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
(www.reg.up.ac.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และด าเนินการเบิกค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต (UP Dorm) ประจ าภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในส่วนที่ปรับเพ่ิมร้อยละ ๑๕ ตามสัญญาระยะที่ ๑ – ๔ ไปแล้วจ านวน ๓,๖๐๕ คน           
เป็นจ านวนเงิน ๔,๐๙๐,๙๓๑ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) และสามารถเบิกค่าธรรมเนียมหอพัก
ในส่วนที่ปรับเพ่ิมร้อยละ ๑๕ ตามสัญญาระยะที่ ๕ ได้อีกจ านวน ๓๕๘ คน เป็นจ านวนเงิน ๕๒๙,๔๙๓ บาท           
(ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสสามบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดบั รายการ 
จ านวน 
(คน) 

คนละ 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
จ านวนเงนิ 

หลงัหกั ๑๒.๕% 
๑ ค่าธรรมเนียมหอพักปรับอากาศ (๓ คน) ๒๗๗ ๑,๖๕๐ ๔๕๗,๐๕๐ ๓๙๙,๙๑๘ 
๒ ค่าธรรมเนียมหอพักปรับอากาศ (๒ คน) ๘๑ ๑,๘๐๐ ๑๔๕,๘๐๐ ๑๒๗,๕๗๕ 

รวมทัง้หมด ๓๕๘  ๖๐๒,๘๕๐ ๕๒๗,๔๙๓ 
(หา้แสนสองหมืน่เจด็พนัสีร่อ้ยเกา้สบิสามบาทถว้น) 

  ดังนั้น จึงขอเสนอการตรวจสอบการเบิกค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต (UP Dorm) ประจ าภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วนที่ปรับเพ่ิมร้อยละ ๑๕ ตามสัญญาระยะที่ ๕ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการตรวจสอบการเบิกค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต (UP Dorm)  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วนที่ปรับเพ่ิมร้อยละ ๑๕ ตามสัญญาระยะที่ ๕ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙... 

 

 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙ เรื่อง หารือการจ่ายเงินบอกรับฐานข้อมูล Sciencedirect ประจ าปี ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ด าเนินการ เข้าร่วมฐานข้อมูล Sciencedirect               
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องด าเนินการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบอกรับฐานข้อมูล Sciencedirect เป็นจ านวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าว              
มีความจ าเป็นและมีความส าคัญ กับนักวิจัยและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น     

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือการจ่ายเงินบอกรับฐานข้อมูล 
Sciencedirect ประจ าปี ๒๕๖๑ เป็นจ านวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการจ่ายเงินบอกรับฐานข้อมูล Sciencedirect ประจ าปี  ๒๕๖๑ กับส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นจ านวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี) ด าเนินการประสาน 
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง              

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๒๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐             
โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว จ านวน ๒ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๒.๑ รายงานสาระส าคัญการประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (CUPT QMS Committee) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๒ แจ้ง (ร่าง) ก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการ
ปกป้องคุ้มครองสัตว์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครอง
สัตว์และคณะอนุกรรมการติดตามกลไกปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

๖.๓.๓. รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร... 

 

 



-๓๔- 
 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๓.๑ รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐                  

จ านวน ๑๗๒ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร 
เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๑๔,๒๕๔,๙๓๐.๑๕ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน 
๑,๐๐๕,๖๒๙,๑๑๔.๐๒ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓๙ (๘/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม L ๘๐๗ ชั้น ๘ 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓.๓ ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเปิดงานสังคมไร้เงินสด 
(Cashless Society) กิจกรรม Digital Canteen @ UP เพ่ือรณรงค์การใช้ QR code ในการซื้อสินค้า
และบริการ ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารเรียนรวมและหอสมุด (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย เป็นส่วนหนึ่ง            
ในกลุ่มธนาคารที่ร่วมวางแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของภาครัฐ 
และมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่ธนาคารกรุงไทยให้ความส าคัญในการเตรียมพร้อม            
เข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓.๔ ขอเรียนเชิญคณะ/วิทยาลัย/กอง /ศูนย์ เข้าร่วมโครงการท าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๑       
ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. พิธีกรรมทางศาสนา สืบชะตา               
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และเวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ บริเวณลานหน้าเอ้ืองค า คอฟฟ่ี หลังอาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมพิธีกรรมทางด้านศาสนา และเพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
รวมทั้งได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป  

๖.๓.๓.๕ ก าหนดจัดโครงการ Meeting of the mind ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คาดว่าประมาณ          
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้ จะเป็นรูปแบบการพบปะพูดคุยกันระหว่างอธิการบดี 
ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  

๖.๓.๓.๖ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ “สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา”    
ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(ปวง ธัมมปัญโญ) และเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ณ อาคารสงวนเสริมศรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก และทรงเป็นองค์อัครศิลปิน 
ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงดนตรีไทย การแสดงนิทรรศการ การออกร้าน จ าหน่ายเครื่องดนตรีไทย 
งานเลี้ยงสังสรรค์ พิธีมอบตราสัญลักษณ์ และพิธีปิด  

 
 ๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต... 

 

 



-๓๕- 
 

๖.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานผลการตรวจเยี่ยมนิสิตหอพัก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๖.๓.๔.๑ แผ่นกระเบื้องยางหลุดและมีน้ าซึมออก 
๖.๓.๔.๒ ท่อน้ ารั่วซึม 
๖.๓.๔.๓ เชื้อราภายในห้องพัก 
๖.๓.๔.๔ นิสิตเกิดอาการแพ้ที่เกิดจากเชื้อรา 

 
๖.๓.๕ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้อง UB๐๐๒ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
และขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาโครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารและครูแนะแนวได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

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

(นางสาวรัตนา  ขัตธิ) (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
       ผูช้่วยเลขานุการ (แทน)    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


