
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๑๓๒ (๒/๒๕๖๑) 

วนัจนัทรท์ี ่๕ เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๑   
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. 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... 
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๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 

๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ) 

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

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 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

๒๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(นายมนตรี  แสนวังสี) แทน 

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๖. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๗. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๘. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 
 
 ๒๙. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ... 
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๒๙. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๓๐. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๑. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ  
๑๓. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นางสุปราณี  ทะนายมา บรรณารักษ ์
๑๕. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑... 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอเชิญชวนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เข้าร่วมการออกก าลังกายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกครั้ง           
บริเวณโดยรอบอ่างหลวง จ านวน ๓ รอบ โดยมรีะยะทางรอบอ่างหลวงประมาณ ๖ กิโลเมตร  

๒. ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับและเลี้ยงรับรอง ดร.อรสา  ภาววิมล              
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.  
ณ ร้านอาหาร So good จังหวัดพะเยา ซึ่งท่านให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง เตรียมความพร้อม
นิสิตไทยในยุคดิจิทัล ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา    

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา จะออกประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ทั้งนี้ พนักงานสายวิชาการ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุน จะต้องด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑  

๔. เชิญชวนคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน “รวมใจ ม.พะเยา สร้างอนาคตร่วมกัน” 
ภายใต้โครงการ Meeting of the mind ปีที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้อง UB ๐๐๕ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดท าหลักสูตรออนไลน์ (Massive Open Online Course : MOOC) 
ซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหม่ในการน าเทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่มาผสมผสานกัน และสามารถ
เข้าถึงผู้เรียนจ านวนมากผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เพ่ือให้ทันกับยุคดิจิทัลที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในยุค ๔.๐    

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๓๐ (๑๔/๒๕๖๐)  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๐ (๑๔/๒๕๖๐)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เดือนธันวาคม 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 ๑๓๐ (๑๔/๒๕๖๐)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๒.๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๓๑ (๑/๒๕๖๑) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๑ (๑/๒๕๖๑) นั้น  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๑ (๑/๒๕๖๑) 
แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง  รายงานผลการประชุมการก าหนดบทลงโทษ กรณี  ไม่มาปฏิบัติ งานคุมสอบ                
การไม่ส่งผลการศึกษาเป็นไปตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๙ (๑๓/๒๕๖๐)              
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                        
เรื่อง การด าเนินการ กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด พ.ศ. ... น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา        
เพ่ือพิจารณาต่อไป และมอบประธานสภาพนักงาน หารือมาตรการการลงโทษทางวินัย กรณี การส่งผลการศึกษาล่าช้า                       
การขอแก้ไขผลการศึกษา และกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน                   
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา และน าเรื่องดังกล่าวหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บัดนี้ ประธานสภาพนักงาน    
ระดมความคิดเห็นของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับบทลงโทษ กรณี ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ การไม่ส่งผล
การศึกษาเป็นไปตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา เพ่ือให้คณาจารย์ในฐานะผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          
ได้ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทลงโทษร่วมกัน ซึ่งทางสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการ    
จัดประชุมคณาจารย์เพ่ือระดมความคิดเห็นประเด็นดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอรายงานผลการประชุมการก าหนดบทลงโทษ กรณี ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ             
การไม่ส่งผลการศึกษาเป็นไปตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
รายงานผลการประชุมการก าหนดบทลงโทษ กรณี ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ การไม่ส่งผลการศึกษาเป็นไปตามก าหนด          
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา ต่อไป  

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา

นิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ... 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว              

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. มอบงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบขั้นตอนการน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

และน าเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ าดื่ม 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน               
ของหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยบริหารน้ าดื่ม                
ทั้งนี้ กองกลาง จึงได้ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา       
พ.ศ. ...  

   กองกลาง จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ าดื่ม         
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ าดื่ม 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ...  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 

 

 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล หน่วยบริการ
ทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๖/๐๔๕๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติ
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล หน่วยบริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล     
หน่วยบริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว นั้น  

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา                       
ค่ารักษาพยาบาล หน่วยบริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏ            
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล หน่วยบริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์     
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... ต่อไป       
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล หน่วยบริการทางทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

๒. มอบคณะทันตแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่ารักษาพยาบาล หน่วยบริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 
โดยหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารต่อไป 

๓. มอบคณะทันตแพทยศาสตร์ ประสานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา          
น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการวางระบบการบริหารจัดการของศูนย์การแพทย์         
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
(Innovative Startup) กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม ่UP-Soft square Smart Digital Center ระหวา่งบรษิทั ซอฟต์สแควร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                                   
การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ     
นวัตกรรมรายใหม่ UP-Soft square Smart Digital Center ระหว่างบริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                                    
กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะร่วมมือกันด าเนินการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่       
(Innovative Startup) กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ UP-Soft square 
Smart Digital Center เพ่ือท าหน้าที่เร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Accelerator) และเป็นการสร้างช่องทางให้กิจการขนาดใหญ่    
สามารถร่วมมือทางธุรกิจกับธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ได้ ทั้งนี้ จะใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งสร้างความรู้              
ในการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาบุคลากร นิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมในการร่วมมือกับภาคเอกชน และใช้เทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพของเอกชน นั้น 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                                       
การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ       
นวัตกรรมรายใหม่ UP-Soft square Smart Digital Center ระหว่างบริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                                       
กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมส่งเสริม            
ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ UP-Soft square Smart Digital Center ระหว่างบริษัท   
ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
(Innovative Startup) กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
UP-Soft square Smart Digital Center ระหว่างบริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานส านักงานสภามหาวิทายาลัยพะเยา           
น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 

 

 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้บริการแชร์รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท โอเอฟโอ ไทย จ ากัด 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้มอบหมายให้กองอาคารสถานที่     
ประสานงานและด าเนินโครงการบริการแชร์รถจักรยานร่วมกับ บริษัท โอเอฟโอ ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่สนับสนุน     
รถจักรยานให้กับสถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตใช้รถจักรยานในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ 
โครงการดังกล่าวจะต้องมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งกองอาคารสถานที่ ได้ด าเนินการยก (ร่าง)                
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้บริการแชร์รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
และ บริษัท โอเอฟโอ ไทย จ ากัด ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   กองอาคารสถานที่ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้บริการแชร์
รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท โอเอฟโอ ไทย จ ากัด รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้บริการแชร์รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา     
และ บริษัท โอเอฟโอ ไทย จ ากัด ต่อไป       
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้บริการแชร์รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท โอเอฟโอ ไทย จ ากัด 

๒. มอบกองอาคารสถานที่  ประสานส านักงานสภามหาวิทายาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว            
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ               
ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา             
งานทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางบรรยากาศ และ/หรือการเปลี่ยนแปลง             
ภูมิอากาศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยหรือนิสิต ระหว่างวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา              
กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง           
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ        
ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)     
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสานส านักงานสภามหาวิทายาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 

 

 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                     
ภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                       

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข ดังนี้ 

๑. ย้ายรายวิชา ๒๓๗๗๑๖ สัมมนา ๑ ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ไป ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

๒. ย้ายรายวิชา ๒๓๗๗๑๗ สัมมนา ๒ ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ไป ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๓ 

๓. ย้ายรายวิชา ๒๓๗๗๑๘ สัมมนา ๓ ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๓ ไป ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

และเมื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว            
มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการปรับแก้ไขแผนการศึกษาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา               
ภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๑๒- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑.๑ ย้ายรายวิชา ๒๓๗๗๑๖ สัมมนา ๑ ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ไป ชั้นปีที่ ๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
๑.๒ ย้ายรายวิชา ๒๓๗๗๑๗ สัมมนา ๒ ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ไป ชั้นปีที่ ๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 
๑.๓ ย้ายรายวิชา ๒๓๗๗๑๘ สัมมนา ๓ ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๓ ไป ชั้นปีที่ ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ทั้งนี้ เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เป็นต้นไป  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขอหารือการปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายค่าชดเชยคณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริหารวิชาการ
ในภาคเอกชนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ (Talent Mobility) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าชดเชยคณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
ในภาคเอกชน หรือค่าชดเชยเพ่ือสรรหาบุคลากรปฏิบัติงานทดแทนหรือการเพ่ิมเวลาปฏิบัติงานของคณาจารย์           
ที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย             
และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)              
จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นั้น 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอหารือการปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายค่าชดเชยคณาจารย์ไปปฏิบัติงาน     
บริหารวิชาการในภาคเอกชนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี        
และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ (Talent Mobility) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
ข้อหารือการปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายค่าชดเชยคณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริหารวิชาการในภาคเอกชนให้กับหน่วยงาน           
ต้นสังกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย          
ของรัฐ (Talent Mobility) ต่อไป       
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๑๓- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายค่าชดเชยคณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริหารวิชาการ           

ในภาคเอกชนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ (Talent Mobility) 

๒. มอบผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล) 
ประสานรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง นัดประชุมหารือการปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่าย
ค่าชดเชย หลักเกณฑ์และอัตราเงินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงาน
บริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ผลการจัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  อ้างถึงค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๔๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์
ประจ าปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/๓๑๘๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง               
ขออนุมัติให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา น าซากครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปรวมกับผลการตรวจสอบครุภัณฑ์    
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ครบก าหนดการจัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๐ แล้ว ปรากฏว่ามีหน่วยงานที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการอีกหลายหน่วยงาน 

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณาผลการจัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือก าหนดวันติดตาม      
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ผลการจัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือก าหนดวันติดตาม ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๐           
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 
การรับรองคณุวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ              
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ คุณวุฒิ  
ได้แก ่     

๑. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
๒. เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๓. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๔. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๕. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานข้อมลูนสิติและแผนภมูแิสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศ
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย)         
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิต      
ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐         
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น  
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไป              
ตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย) (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) ดังนี้  

๑. ตารางแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต       
เข้าสอบสาย และแต่งกายไม่เรียบร้อย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) และแผนภูมิฯ 

 
 ๒. ตารางเปรียบเทียบ... 

 

 



-๑๕- 
 

๒. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา     
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต              
เข้าสอบสาย และแต่งกายไม่เรียบร้อย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) และแผนภูมฯิ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย (เข้าสอบผิดสถานที่) (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น  
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย (เข้าสอบผิดสถานที่) (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) ดังนี้  

๑. ตารางแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย          
การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา     
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) เข้าสอบผิดสถานที่ 
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) และแผนภูมิฯ 

๒. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา        
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐    
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) เข้าสอบผิดสถานที ่       
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) และแผนภูมิฯ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๒) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น  

  กองบริการการศึกษา ขอรายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๒) ดังนี้  

๑. ตารางแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย การสอบปลายภาค 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗   
เป็นต้นไป) และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ทีเ่ข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) (UP-DOES ๐๕.๐๕.๒) และแผนภูมิฯ 

๒. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย การสอบปลายภาค 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ เข้าศึกษาปีการศึกษา       
๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิต       
ระดับปริญญาตรี ที่ เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) (UP-DOES ๐๕.๐๕.๒)                      
และแผนภูมิฯ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง มติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมี พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย         
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ขอแจ้งมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่                   
๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้ประเด็นหลักคือ “๑๐ ปี พ.ร.บ. 
สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ” เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ              
ให้เกิดการมีกิจกรรมทางกายภายในองค์กร โดยมีการเผยแพร่รายละเอียดของร่างมติการประชุมดังกล่าว ทางเว็บไซต์          
http://www.mua.go.th “แวดวงอุดมศึกษา” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 

 

http://www.mua.go.th/


-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง การตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบข้อมูลรายชื่อหลักสูตร     
และสถาบันการศึกษาที่เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และผ่านการรับรอง      
ปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และให้ค าแนะน าในการน าระบบการรับรองหลักสูตรและปริญญาของสภาเทคนิคการแพทย์             
ไปใช้ในงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา  

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง ประกาศส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิเรื่อง ผลการคัดเลอืกข้อเสนอการวจิยั
ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอแจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑              
ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด าเนินการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๓๕ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น ๔๓๓ โครงการ ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้สรุปโครงการของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ โครงการ 
๒. ระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ โครงการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 

 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง การตรวจสอบรายชือ่ที่ปรกึษาที่ขึน้ทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

สรุปเรื่อง 
  ศาลากลางจังหวัดพะเยา ขอแจ้งการตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียน         
กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ดังนี้ 

๑. ที่ปรึกษาที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา แต่มิได้ด าเนินการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหม่   
ภายในก าหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ หนังสือรับรองฉบับเดิม
ของที่ปรึกษารายดังกล่าวจะสิ้นสถานะตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และที่ปรึกษารายดังกล่าว
จะไม่มีสถานะเป็นสมาชิกหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา จนกว่าที่ปรึกษารายดังกล่าว   
จะด าเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  

๒. ที่ปรึกษาที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา และได้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหม่ภายใน
ก าหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ปรึกษารายดังกล่าว         
จะยังคงมีสถานะเป็นสมาชิกกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่หนังสือรับรองฉบับเดิมก าหนด                
และหากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่า
หนังสือรับรองฉบับเดิมนี้ได้สิ้นสถานะลง ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาด าเนินการ         
ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหม่ภายในก าหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน ได้ที่เว็บไซต์ www.consultant.pdmo.go.th                         
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และสามารถตรวจสอบหนังสือรับรองฉบับใหม่          
ของที่ปรึกษาทุกราย ได้ที่เว็บไซต์ www.consultant.pdmo.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้กับ
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ       
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 

 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง เชิญร่วมส่งผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International 
Conference 2018 

สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมส่งผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
AUN-QA International Conference 2018 ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน     
เรียนรู้การขับเคลื่อนการน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) 
มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมส าคัญที่จะท าให้ได้เรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนา           
คุณภาพหลักสูตรตามกรอบ AUN-QA ด้วยการน าเสนอผลงาน ดังนี้ Quality Assurance  in Higher Education,    
Global Trend in QA in Higher Education, Educational Philosophy for 21st Century, Outcome Based        
Education, Teaching and Learning Enhancement, Stakeholders’ Needs and Feedback และหั วข้ ออ่ื นที่ เกี่ ยวข้ อง                
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเสนอผลงานฯ โดยมีก าหนดเปิดรับลงทะเบียน             
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่      
http:www.qd.mahidol.ac.th/aunqa2018/ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายของโปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation and Technology 
Assistance Program : ITAP) ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง     
และด าเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology    
Assistance Program : ITAP) เพ่ือมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และให้บริการภาคอุตสาหกรรม          
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเชื่อมโยงสู่การให้บริการสนับสนุน       
แก่ภาคเอกชนของ สวทช. ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงขอแจ้งบันทึกข้อตกลง                
ความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and 
Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา       
เลขที่ MOU-CO-2561-5451-TH โดยมีก าหนดระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น ๓ (สาม) ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑          
ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 

 

 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” 
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 
“คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเทคโนโลยี       
ที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดและแพร่กระจายสู่ชุมชนในทุกภูมิภาค รวมทั้งร่วมกันสร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย                
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ ๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่     
๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่อง หลักสูตรการอบรมของ ทปอ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งหลักสูตรการอบรมของ ทปอ. ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(CUPT QA Committee) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน                   
ชั้น ๕ อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 

 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอสรุปผลการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี   
งบประมาณ ๒๕๖๐ ตามยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๔ ด้าน (I3C : Creativity, Community, Collaboration, Innovation)           
ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาคนให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การพัฒนาชุมชนสังคมด้วยแนวคิด Social Engagement 
และ Entrepreneurial University (Community) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการท างานแบบบูรณาการ 
(Collaboration) และการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์  (Innovation)          
ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและตามบริบทในการด าเนินงานตามนโยบาย                    
ของมหาวิทยาลัยพะเยา และตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย รวมถึงให้สอดคล้อง                     
กับสถานการณ์ปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงบประมาณ ขอแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ านวน ๑๕ รายการ                             
และรายการเดิมที่เคยประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว แต่ขอปรับปรุงข้อมูล จ านวน ๗ รายการ เรียบร้อยแล้ว 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         
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืน สามารถน าบัญชี      
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ตั้งแต่บัดนี้                 
เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖... 

 

 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการ “นิทรรศการโครงการนิสิต ครั้งที่ ๗” 
สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ “นิทรรศการ    
โครงการนิสิต ครั้งที่ ๗” เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเรียนรวม (หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นเวที
ส าหรับการแสดงผลงานและส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตในระดับปริญญาตรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพ                   
ในการท าวิจัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ ทั้งนี้ ในการจัดการประกวดโครงการนิสิตปีนี้              
มีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวด จ านวน ๘๕ ผลงาน ใน ๔ กลุ่มสาขา ได้แก ่

๑. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (SC)  จ านวน ๑๔ ผลงาน 
๒. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EN) จ านวน ๒๐ ผลงาน 
๓. เสริมสร้างสุขภาพ (HS)  จ านวน ๑๙ ผลงาน 
๔. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน ๓๒ ผลงาน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๔๕๒ คน ประกอบไปด้วย 
๑. ผู้บริหาร    จ านวน ๙ คน 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลการประกวด จ านวน ๑๕ คน 
๓. คณาจารย์    จ านวน ๓๒ คน 
๔. นิสิตผู้น าเสนอโครงการ  จ านวน ๒๔๙ คน 
๕. นิสิตเข้าร่วมชมโครงการ  จ านวน ๑๔๗ คน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                                    
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๑๙ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสน                       
สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘... 

 

 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                                    
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๑๔ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๗๒,๐๐๐ บาท (สามแสน                       
เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทุนอุดหนุนทั่วไป     
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ ๒” 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ ๒” 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย                
ของรัฐบาลปัจจุบัน พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง  ๆเข้ามาช่วยให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ            
ในการผลิตผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพ่ิมโอกาสให้นักวิจัยประสบความส าเร็จในการท างานวิจัยมากยิ่งขึ้น ควบคู่
กับการประชาสัมพันธ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอต าแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของส านักงานคณะกรรมการ                      
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้เป็นอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ           
และเอกชนที่มีความสนใจ ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ 
ครั้งที ่ ภมูภิาค วนัทีจ่ดัโครงการ สถานที ่ URL ส าหรบัลงทะเบยีน 

๑ ภาคกลาง ๑๐ - ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ goo.gl/Ad4TJB 

๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๓ - ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโฆษะ โฮเทล จ.ของแก่น goo.gl/TEsG2S 

๓ ภาคเหนือ ๑ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่ goo.gl/CwLNdJ 

๔ ภาคใต้ ๘ - ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา goo.gl/AWN8Y3 

  โดยให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทาง ULR ดังตาราง ซึ่งเปิดระบบลงทะเบียนวันที่            
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางฝ่ายวิชาการ สกว. ขอสงวนสิทธิ์ส ารองอาหารเฉพาะ ๒๐๐ ท่านแรกเท่านั้น ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ             
สกว. จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพะเยาในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ ให้อาจารย์ในสังกัดและนักวิจัยที่สนใจ   
เข้าร่วมโครงการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐... 

 

 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ เรื่อง ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จัดท าผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษา
และวัฒนธรรมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประมวลผลส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน       
ได้ขอความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐ และแผนการด าเนินงาน      
ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา   
จัดท าข้อมูลดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (ถ้ามี) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bpp/ 
และจั ดส่ งข้ อมู ลดั งกล่ าว ให้ ส านั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ดมศึ กษ า  พ ร้ อมทั้ งส า เน าทางอี เมล 
policy.ohec@gmail.com ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เพ่ือส านักงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะได้ประมวลจัดส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ เรื่อง กรอบเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งกรอบเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน           
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และพัฒนาระบบประกัน       
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒... 

 

 

http://www.mua.go.th/users/bpp/
mailto:policy.ohec@gmail.com%20ภายใน


-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน “โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน” 

สรุปเรื่อง 
  คณะแพทยศาสตร์ ขอรายงานผลการด าเนินงาน “โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน” โดยได้ให้บุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพ          
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือถวายรายงานผลการด าเนินงานและรับโล่เกียรติยศในโครงการดังกล่าวต่อไป       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔ เรื่อง รายงานสรปุจ านวนเงนิฝากธนาคารของมหาวทิยาลยัพะเยา ประจ าเดือนธนัวาคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐            
จ านวน ๑๗๒ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๘๗๘,๐๓๒,๙๔๑.๔๘ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๘๕๕,๗๙๖,๔๓๒.๓๘ บาท รายละเอียด                   
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๕... 

 

 



-๒๖- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๒๕ 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... 

 

 



-๒๗- 
 

- 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... 

 

 



-๒๘- 
 

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... 

 

 



-๒๙- 
 

- 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 ๑๑๘... 

 

 



-๓๐- 
 

- 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) เสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา           
เพื่อทราบต่อไป 

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
การปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเช่ือสวัสดิการ                     
แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลาม          
แห่ งประเทศไทย ก่อนน าเสนอลงนาม และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา            

ว่าด้ วย การบริหารเงินรับบริจาค          
เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

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

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท าข้อมูล
และหาข้อมูลเปรียบเทียบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา           
ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ  
พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  กั บ รอ งอธิ ก ารบ ดี ฝ่ ายกิ จก ารนิ สิ ต             
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 

 

 



-๓๑- 
 

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
การลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมื อ           
การส่งเสริมการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน            
ตามกฎหมาย ระหว่างกรมพัฒนาพลั งงานทดแทน           
และอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

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 ในการเสนอ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล
ในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดี เด่น ด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ กับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อพิจารณา
เงินรางวัลและของรางวัลต่อไป 

๔.๘.๒ (ร่าง) ระเบียบ... 

 

 



-๓๒- 
 

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 การบริหารงาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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 
ในการปรับเพิ่มเติม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย            
การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

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
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน          
ทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๒๔ สรุป... 

 

 



-๓๓- 
 

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 

๖.๑.๗ (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           
และอยู่ระหว่างประสานรอการส่งคืนบันทึกข้อตกลงดังกล่าว             
กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

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 เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อทราบต่อไป 

 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๑๑ (ร่าง) แบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงาน

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

และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการรอผล
การพิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงานใน
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ของคณะกรรมการ
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลยัพะเยาพิจารณา 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๘ การศึกษาดูงาน... 

 

 



-๓๔- 
 

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 

- คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายละเอียด
ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต ซึ่งอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือ
ในรายละเอียดจากทั้งสองฝ่าย 

- ในส่วนของการพัฒนาอาจารย์ ทาง School of Medicine , 
University of Dundee น าเสนอรูปแบบเพิ่มเติม ในส่วนของ
การเรียนด้านแพทยศาสตรศึกษา  

- อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการรอ
ข้อคิดเห็นจาก University of Dundee เพื่อด าเนินการจัดท า 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตร        
ด้ านแพทยศาสตรศึ กษาและสาธารณ สุ ขศาสตร์                
ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา            
กับ School of Medicine , University of Dundee , Scotland 
ณ  School of Medicine , University of Dundee , Scotland 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๘... 

 

 



-๓๕- 
 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองอาคารสถานที่ ในการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดเพิ่มในบริเวณที่มีการทิ้งขยะติดเช้ือต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๙ (๑๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๖ ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงาน

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานกองบริหารงานวิจัย          
และประกันคุณภาพการศึกษา โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร 

กองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึกษา           
ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานกองบริหารงานวิจัย          
และประกันคุณภาพการศึกษา โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗ การประเมิ นตนเองของคุณ ภาพ
วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาวารสารนเรศวรพะเยา และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ประโยชน์จากวารสารดังกล่าว พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงวารสาร           
ของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่ม Citation ของวารสาร 

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

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 



-๓๖- 
 

๔.๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลั ยพะเยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสอบผล            
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับตัวบ่งช้ี           
ที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารชุดต่อไป 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ขอเชิญร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรม          
ให้ความรู้  เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์ 
แหล่ งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมและ            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อ
ตี่แอ่วบ้านเฮา) 
 

 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒน ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่วบ้านเฮา) 
๒. มอบกองอาคารสถานที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ            
ในการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ
อบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว              
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่ว
บ้านเฮา) เสนอลงนาม ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา          
เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิตส าหรับนิสิตหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 
๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์         
ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่าน
รายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส าหรับนิสิตหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป   

๖.๑.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง           
การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ส าหรับนิสิตหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตร          

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ  

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์         
ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบ
ผ่านรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
โครงการพิเศษ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป   

๖.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๓๗- 
 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา            
และยกระดั บมาตรฐานวิ ชา ชี พ          
ด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ของภาคการผลิต และการบริการ 
ระหว่าง ส 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) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา            

และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและ          
การบริการ ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว           
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อย่ะหว่างด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การสื่อสาร ในการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา และยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิต
และการบริการ ระหว่าง ส านั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์          
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ 
ในการรับช าระเงินค่ าธรรมเนี ยม
การศึ กษ า  (ค รั้ งที่  ๒ ) ระห ว่ า ง
มหาวิ ทยาลั ยพะ เยา กั บบริ ษั ท 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ ๒) 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ ๒) ระหว่างมหาวิทยาลัย
พะเยา กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด เสนอลงนาม 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป    

๖.๑.๖ (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา            
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน             
ตามหลักธรรมาภิบาล และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบาย
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โป ร่ ง ใส             
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
ตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๑   
 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล  
๒. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

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

กองกลาง ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๓๘- 
 

๖.๑.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่ อ ง ก าหนดอั ตราค่ าตอบแทน
หั วห น้ าสาขาวิ ชา คณะศิ ลปศาสตร์ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าตอบแทน  
ในระดับหัวหน้างานต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อศึกษาการจัดท าหลักเกณฑ์การก าหนด
อัตราค่าตอบแทนในระดับหัวหน้างานต่อไป 

๖.๑.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโดยการโอนเงิน          
ผ่านระบบธนาคาร และการใช้หลักฐาน
การโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
ระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโดยการโอนเงิน          

ผ่านระบบธนาคาร และการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบ              
การเบิกจ่าย และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายเงิน 

๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะ         
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

กองคลัง ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่ อ ง  ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร จ่ า ย เ งิ น โด ย ก า ร โอ น เงิ น                    
ผ่านระบบธนาคาร และการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่าน
ธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายเงิน และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๑ ข อ อ นุ ญ าต ใช้ ส ถ าน ที่ ส า ห รั บ          
พิ ธี พ ระ ราชท าน ป ริ ญ ญ าบั ต ร            
แก่ ผู้ ส า เร็ จการศึ กษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ 

 
 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิต ประสานกับกองบริการการศึกษา ในการขออนุญาต           
ใช้สถานท่ีส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
และงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการประสานกับกองบริการการศึกษา 
ในการขออนุญาตใช้สถานที่ส าหรับพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙            
และงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๒ การสอบสวนข้อเท็จจริง... 

 

 



-๓๙- 
 

๖.๑.๑๒ การสอบ ส วน ข้ อ เท็ จ จริ ง  ก รณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  จี้ฟ ู

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

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

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.ไพศาล  จี้ฟู  เป็นลายลักษณ์ อักษร เนื่ องจากเป็นการกระท าความผิดครั้ งแรก                   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ            
กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าหนังสือ           
ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  จี้ฟู 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๓ (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา               
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ
คั ดเลื อกนิ สิ ต สหกิ จศึ กษาดี เด่ น             
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือก

นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ          
ในการคัดเลื อกนิ สิตสหกิจศึ กษาดี เด่ น พ.ศ. ๒๕๖๐              
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๕ โครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว
ด้ วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริด               
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการ โครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริด               

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW 
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดท ารายละเอียดโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวดังกล่าว 

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม          
ในการจัดท ารายละเอียดโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว
ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์           
๕ MW ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง นโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่                  
ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา        
เรื่อง นโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย รายละเอียดปรากฏ            
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

๒. มอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 

 

 



-๔๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิต
งานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
วิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการ
การทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา     
ค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ     
วิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม                              
และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ... ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบ           
และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
วิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 

 

 



-๔๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร                    
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐            
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี       
๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร        
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะนิติศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ               
และการสื่อสาร ปรับแก้ไขตารางสรุปโครงการหลักสูตรฯ เมื่อคณะนิติศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  
ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มอบคณะนิติศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น าเสนอที่ประชุม            
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  ๒ ปริญญา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต             
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 

 



-๔๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร                         
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับ                    
ปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตร                 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัด        
การเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙                
โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี       
๒ ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีข้อเสนอแนะโดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์     
ระบุรายวิชาสัมมนาไว้ในแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนฯ ด้วย และมอบคณะวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการการจัด             
การเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้นิสิต
สามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนฯ ภายในระยะเวลา ๕ ปี ตามที่คณะวิทยาศาสตร์
ได้ยืนยันการจัดท าแผนการศึกษาดังกล่าว และให้คณะวิทยาศาสตร์ รายงานการส าเร็จการศึกษาของนิสิตให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย           
และมอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี                   
ควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตร                          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๔๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ให้ดูแล
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้ ส่งผลให้ระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส าหรับโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต้องปฏิบัติตาม            
พ.ร.บ. ดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง    
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบอ านาจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน               
ปฏิบัติการแทนในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้การบริหารโครงการวิจัย       
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็ว จึงขอปรึกษาแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. การลงนามในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. วงเงินและอ านาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานกับ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะที่เกี่ยวข้อง นัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและ        
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 

 

 



-๔๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขอหารือแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา                            
ได้ประกาศหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุม                
ได้พิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ        
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้รองคณบดี และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เข้าร่วมการอบรม AUN QA และ CUPT QA เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ กรอบการด าเนินงาน      
ตามเกณฑ์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการด าเนินงานของคณะให้ได้มาตรฐาน              
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๒. กรณีที่หน่วยงานระดับคณะได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แล้วพบว่ามี   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในหลักสูตร โดยขอให้คณะปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินการ     
แก้ไขปัญหากับกองบริการการศึกษา 

๓. ขอให้หน่วยงานระดับคณะพิจารณาให้ความส าคัญในการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา   
ภายในระดับหลักสูตร ที่สามารถช่วยให้ข้อมูลในการพัฒนาการด าเนินในระดับหลักสูตร                  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔. ก าหนด User name และ Password ให้กองบริการการศึกษาในการมีส่วนร่วมตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูลตัวบ่งชี้ สกอ. ๑.๑ ในระบบฐานข้อมูล Che QA Online อีกหนึ่งระดับ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบฝ่ายวิชาการเสนอแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗... 

 

 



-๔๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๒๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ และ ๒๐๑๑๐๓ ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี นายสันติ ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
ในรายวิชา ๐๐๒๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ กลุ่มเรียนที่ ๓ และ ๒๐๑๑๐๓ ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย กลุ่มเรียนที่ ๑ ประจ าภาคการศึกษาปลาย   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวไม่ได้เข้าไปกรอกผลการเรียนให้กับนิสิตในช่วงเวลา
การส่งผลการศึกษา เนื่องจากดูปฏิทินการศึกษาผิดวัน ท าให้นิสิตไม่ได้รับผลการศึกษา ในรายวิชาดังกล่าว นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณ ี                            
นายสันติ ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งผลการศึกษา up ๓๒ ล่าช้า เป็นครั้งแรก             

ของนายสันติ ศิริคชพันธุ์ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด                         

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายสันติ ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๐๐๒๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ กลุ่มเรียนที่ ๓ และ ๒๐๑๑๐๓ ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย 
กลุ่มเรียนที่ ๑ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการเรียน 
และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ... จึงให้เว้นโทษการกระท าความผิดไว้ก่อน   

 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 

 

 



-๔๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรด้านแพทยศาสตรศึกษา           
และสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ School of Medicine 
University of Dundee, Scotland 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมมือกับ School of Medicine, University of Dundee, Scotland                      
ณ School of Medicine, University of Dundee, Scotland พัฒนาหลักสูตรด้านแพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุขศาสตร์               
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแลกเปลี่ยนนิสิตแลอาจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม แลกเปลี่ยนข้อมูล    
และร่วมพัฒนางานวิจัย ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตร                       
ด้านแพยศาสตรศึกษา และสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ School of Medicine         
University of Dundee, Scotland นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตร                          
ด้านแพทยศาสตรศึกษา และสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ School of Medicine           
University of Dundee, Scotland รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรด้านแพทยศาสตรศึกษา          

และสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ School of Medicine           
University of Dundee, Scotland 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 



-๔๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ          
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าว
ได้จาก www.mua.go.th/prweb/ เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง เตรียมพร้อมนิสิตไทยในยุคดิจิทัล ในวันอังคารที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒          
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ เชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการรับตรง ๑๐% ในวันเสาร์ที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
“โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา” จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ร่วมกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้ ศูนย์พ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับนักเรียน
ในโครงการดังกล่าวนี้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดความรู้          
และทักษะในการเรียนผ่านโครงการฐานวิจัย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมอยู่แล้ว    
และจะเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการมีการพัฒนานักเรียนของตนเอง          
ได้อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่มีความกังวลต่อภาระการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ ส านักพระราชวัง ขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                        
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑         
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และขอให้ทางฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. – มพ. จัดท าเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. – มพ. ต่อไป โดยทาง อพ.สธ. จะประสานเตรียมการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์          
รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ ต่อ ๒๐๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๒.๓ รายงานการอนุมัติ... 

 

 

http://www.mua.go.th/prweb/%20เมนูด้านซ้าย


-๔๙- 
 

๖.๒.๒.๓ รายงานการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑๑ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)                 
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๔ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.๑) 
ได้จัดส่งสรุปรายงานการประชุม เรื่อง ท่าผาโมเดล การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร          
สู่การผลิตโคเนื้อคุณภาพ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมวางแผนบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า          
เพ่ือใช้ในการวางแผน/โครงการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๕ เชิญประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการให้ทุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรับฟังสถานะโครงการทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ภายใต้โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร” ครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน ชั้น ๕ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือตอบรับเข้าร่วมการประชุมภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

๖.๒.๒.๖ เลื่อนก าหนดการการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ประจ าปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑) กิจกรรมการประเมินผู้อ านวยการกอง วันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๒) กิจกรรมการประเมินคณบดี วันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๓) กิจกรรมการประเมินอธิการบดี เดิม วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็น วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๗ รายงานการสรุปประเด็นการบรรยายของรองนายกรัฐมนจรี ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ มอบนโยบาย
ให้อธิการบดีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

 
๖.๒.๓ หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) รายงานสถิติจ านวนนิสิต Drop – out 

จ าแนกตามชั้นปี (ระดับปริญญาตรี/ตรีควบโท) ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑) กราฟจ านวนนิสิต Drop – out จ าแนกตามชั้นปี 
๒) กราฟสรุปจ านวนนิสิต Drop – out จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 

 



-๕๐- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


