
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๑๓๓ (๓/๒๕๖๑) 

วนัพธุที ่๒๘ เดือนกมุภาพนัธ ์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. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ทันตแพทย์เฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๔. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

๒๕. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 

๒๖. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๗. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๘. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

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

๓๑. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๒. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

- ไม่มี -  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๙. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๐. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ  
๑๑. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๒. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๓. นางผกามาศ มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๔. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑... 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ท่าน คือ             
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก (คณบดีวิทยาลัยการศึกษา)   

๒. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑๐ ราย ดังต่อไปนี้    
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๒.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  ช่อล าเจียก ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เสาแก้ว ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา  ไชยวังศรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา 

สังกัด วิทยาลัยการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๒.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรากร  ค ามาสุข  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๒.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
๒.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  กลิ่นบ ารุง ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๒.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  เกตุขาว ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่  ก ากับดูแลการรับสมัครรับทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ            

ทั้งนี้ พนักงานสายวิชาการ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุน จะต้องด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๓๒ (๒/๒๕๖๑)  เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๒ (๒/๒๕๖๑)  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงาน           
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๒ (๒/๒๕๖๑)  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๓๒ (๒/๒๕๖๑)                         
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขอหารือแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับ      
หลักสูตร ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายวิชาการเสนอแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร นั้น       

   ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในส่วนของ
องค์ประกอบที่ ๑.๑ ดังนี้ 

๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนด Username และ Password เพ่ือเข้า          
ระบบ CHE QA online ให้กับกองบริการการศึกษา เพ่ือให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบการกรอก             
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑.๑ 

๒. การตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในส่วนขององค์ประกอบที่ ๑.๑ 
๒.๑  เมื่อคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

(SAR) องค์ประกอบที่ ๑.๑ ในระบบ CHE QA online เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งกองบริการการศึกษา             
ทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น 

๒.๒ เมื่อคณะ/วิทยาลยั... 

 

 



-๖- 
 

๒.๒  เมื่อคณะ/วิทยาลัย ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
(CAR) เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งกองบริการการศึกษาทราบอีกครั้ง เพ่ือทราบผลการประเมิน              
ในส่วนขององค์ประกอบที่ ๑.๑ 

๒.๓  กองบริการการศึกษา แจ้งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาทราบ               
เพ่ือกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ยืนยันการจัดส่งข้อมูล (Submit)             
ในระบบ CHE QA online ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ในส่วนขององค์ประกอบที่ ๑.๑ ดังนี้ 

๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนด Username และ Password เพ่ือเข้า          
ระบบ CHE QA online ให้กับกองบริการการศึกษา เพ่ือให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบการกรอก             
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑.๑ 

๒. การตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในส่วนขององค์ประกอบที่ ๑.๑ 
๒.๑  เมื่อคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

(SAR) องค์ประกอบที่ ๑.๑ ในระบบ CHE QA online เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งกองบริการการศึกษา             
ทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น 

๒.๒  เมื่อคณะ/วิทยาลัย ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
(CAR) เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งกองบริการการศึกษาทราบอีกครั้ง เพ่ือทราบผลการประเมิน              
ในส่วนขององค์ประกอบที่ ๑.๑ 

๒.๓  กองบริการการศึกษา แจ้งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาทราบ               
เพ่ือกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ยืนยันการจัดส่งข้อมูล (Submit)             
ในระบบ CHE QA online ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 

 

 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา           

ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง พิจารณาประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน       
โครงการพิเศษ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน               
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุม    
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น  

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอน
ผลการเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ีอพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ส าหรับนิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา           

ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง พิจารณาประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ส าหรับนิสิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา              
เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ส าหรับนิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ                            
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น  

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชา              
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ส าหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
อนามัยชุมชน โครงการพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน      
ส าหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยชุมชน ส าหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
โครงการพิเศษ  

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓... 

 

 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน 
หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์โครงการพิเศษ (ส าหรับนิสิต
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา           

ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง พิจารณาประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์       
โครงการพิเศษ (ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง          
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ               
(ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร      
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น  

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบ     
โอนผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ  (ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา        
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
สาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (ส าหรับนิสิต              
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ีอพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน 
ระหว่างสถาบันภาคี และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย                         

และสถาบันภาคี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่าง          
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสถาบันภาคี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์                          
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยพะเยา     
เข้าร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี                                  
และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์                        
ชั้น ๒ อาคาร วช.๑ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ           
หน่วยงานภายใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบภาคผนวกหลังบันทึกความร่วมมือ (MOU) และลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วม                               
พิธีดังกล่าว ได้ที่ https://goo.gl/forms/95Dbucj4iS530iHt2 หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างขวาของหนังสือ                                      
ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น           

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี                                      
และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต่อไป       
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน 
ระหว่างสถาบันภาคีและส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 

https://goo.gl/forms/95Dbucj4iS530iHt2%20หรือสแกน%20QR%20Code%20ตามที่ปรากฏด้านล่างขวาของหนังสือ%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ภายในวันที่%20๕
https://goo.gl/forms/95Dbucj4iS530iHt2%20หรือสแกน%20QR%20Code%20ตามที่ปรากฏด้านล่างขวาของหนังสือ%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ภายในวันที่%20๕


-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง Material Transfer Agreement (MTA) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
และมหาวิทยาลัย นันยาง สิงคโปร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๑๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอความเห็น                                   

เรื่อง การจัดท า (ร่าง) MTA คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง 
Material Transfer Agreement (MTA) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัย นันยาง สิงคโปร์ และมอบให้            
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเรียบร้อยแล้ว นั้น           

   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง Material Transfer Agreement (MTA)                
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัย นันยาง สิงคโปร์รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง Material Transfer Agreement (MTA) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัย นันยาง สิงคโปร์ ต่อไป       
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง Material Transfer Agreement (MTA) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
และมหาวิทยาลัย นันยาง สิงคโปร์ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ติดต่อกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือด าเนินการจัดส่ง
เชื้อจุลินทรีย์ ไปยังมหาวิทยาลัย นันยาง สิงคโปร์ ให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวต่อไป 

๓. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 

 

 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกในกลุ่ม กลุ่มวิชาเอกเลือก           
ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๕๕ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                             

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกในกลุ่ม                   
กลุ่มวิชาเอกเลือก ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ                         
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกในกลุ่ม กลุ่มวิชาเอกเลือก ในโครงสร้างหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้                   
อย่างหลากหลาย และเป็นไปตามแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพครู จาก “นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจ านวน ๒ กลุ่ม      
จากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้” เป็น “นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกได้ไม่น้อยกว่า ๒ กลุ่ม เป็นจ านวน ๑๒ หน่วยกิต ดังนี้” 
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ    
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น  

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกในกลุ่ม กลุ่มวิชาเอกเลือก                    
ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกในกลุ่ม กลุ่มวิชาเอกเลือก ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต              
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป       
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกในกลุ่ม กลุ่มวิชาเอกเลือก            
ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และเป็นไปตามแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพครู 
จาก “นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจ านวน ๒ กลุ่ม จากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้”             
เป็น “นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกได้ไม่น้อยกว่า ๒ กลุ่ม เป็นจ านวน ๑๒ หน่วยกิต ดังนี้” 
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 

 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๔๘๑๑๑ พลวัตวิชาชีพ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร                            

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา     
๒๔๘๑๑๑ พลวัตวิชาชีพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๒๕ ราย ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑                          
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติพบว่า ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร กรอกข้อมูลผลการเรียนผิดพลาด โดยคัดลอก               
ผลคะแนนในโปรแกรม Microsoft Excel เคลื่อน ๔ ช่อง เป็นเหตุให้นิสิตจ านวน ๒๕ ราย ได้รับผลการเรียนไม่ถูกต้อง นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร อาจารย์ผู้สอนประจ า       
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมลูประกอบการพจิารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร รายวิชา 

๒๔๘๑๑๑ พลวัตวิชาชีพ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๘๑๑๑ พลวัตวิชาชพี  
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก                 

เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ         
กรณกีารไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๘๑๑๑ พลวัตวิชาชีพ แก้ไขผลการศึกษา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๒๕ ราย  

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

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 

 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบของ               
นายทวีศักดิ์  กันโยไช 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี        
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ นายทวีศักดิ์  กันโยไช ในรายวิชา ๑๔๗๓๕๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ          
การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐                                  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องสอบ C ๒๐๔ อาคารเรียนรวมหลังเก่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์                 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประมง และ นายทวีศักดิ์  กันโยไช อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นกรรมการคุมสอบ ทั้งนี้               
เนื่องจาก นายทวีศักดิ์  กันโยไช อยู่ระหว่างการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ (วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐                       
มีภารกิจ ณ จังหวัดเชียงใหม่) แต่ระหว่างการเดินทางเป็นช่วงฤดูหนาว หมอกจึงลงจัด ส่งผลให้เดินทางมาถึงล่าช้า                     
โดยไม่มีเจตนาขาดปฏิบัติงาน (มาลงนามปฏิบัติงานเวลา ๑๑.๑๕ น.) นั้น  

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ          
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ นายทวีศักดิ์  กันโยไช รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของ นายทวีศักดิ์  กันโยไช 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบ           

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ นายทวีศักดิ์  กันโยไช ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายทวีศักดิ์  กันโยไช กรรมการคุมสอบ           
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๗๓๕๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การสอบปลายภาค 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC)  

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

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๗... 

 

 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติจัดท าวารสารวชิาการ “การจัดการ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม” 
(Tourism Environment and Innovation Management) มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์จัดท าวารสารวิชาการ “การจัดการ        

การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม” (Tourism Environment and Innovation Management) มหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากร ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนนักวิชาการอิสระ           
และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการจัดการ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน                         
และสังคมส่วนรวม รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย                    
กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดท าวารสารวิชาการ “การจัดการ การท่องเที่ยว                   
สิ่ งแวดล้ อม และนวัตกรรม” (Tourism Environment and Innovation Management) มหาวิทยาลั ยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติจัดท าวารสารวิชาการ “การจัดการ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม” (Tourism Environment and     
Innovation Management) มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติจัดท าวารสารวิชาการ “การจัดการ การท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อม และนวัตกรรม”            
(Tourism Environment and Innovation Management) มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ก ากับดูแลการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสาร 
เพ่ือป้องกันการตีพิมพ์ผลงานซ้ าซ้อนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 

 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัตจิดัตัง้สาขาวชิาใหมแ่ละเปลีย่นชือ่สาขาวิชาเดิม ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง หลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด ขอแยกเป็นสาขาวิชาใหม่                 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ เป็น สาขาวิชาชีวเคมี และเห็นชอบให้แยกสาขาวิชาใหม่       
ในโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโภชนาการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร            
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในหลักสูตร นั้น  

   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงอนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาใหม่และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเดิม ของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ 

๑. จัดตั้งสาขาวิชาใหม่ในโครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๑ สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาโภชนาการ 

๒. เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ เป็นสาขาวิชาชีวเคมี 
เมื่อจัดตั้งสาขาวิชาโภชนาการแล้ว บุคลากรที่จะโอนย้ายไปสังกัด ได้แก่ อาจารย์ที่รับผิดชอบสอน        

และเกี่ยวข้องกับหลักสูตรโภชนาการ จ านวน ๗ ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ต าแหน่ง (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)    
และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ ๒ ต าแหน่ง เพ่ือไปสังกัดสาขาวิชาใหม่  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาใหม่และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเดิม ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ 

๑. จัดตั้งสาขาวิชาใหม่ในโครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๑ สาขาวิชา  
คือ สาขาวิชาโภชนาการ 

๒. เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ เป็นสาขาวิชาชีวเคมี 
  เมื่อจัดตั้งสาขาวิชาโภชนาการแล้ว บุคลากรที่จะโอนย้ายไปสังกัด ได้แก่ อาจารย์ที่รับผิดชอบสอน        
และเกี่ยวข้องกับหลักสูตรโภชนาการ จ านวน ๗ ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ต าแหน่ง (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)    
และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ ๒ ต าแหน่ง เพ่ือไปสังกัดสาขาวิชาใหม่       
 
มติ   ที่ ประชุมได้ พิ จารณาแล้วมีมติ อนุมัติ จัดตั้ งสาขาวิชาใหม่และเปลี่ ยนชื่ อสาขาวิชาเดิม                 
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ 

๑. จัดตั้งสาขาวิชาใหม่ในโครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๑ สาขาวิชา  
คือ สาขาวิชาโภชนาการ 

๒. เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ เป็นสาขาวิชาชีวเคมี 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.             
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู          
และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ                 
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ                        
ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา       
จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่                     
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                                    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๖ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากทุนวิจัย เงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                                    
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๒๐ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๑,๐๐๐ บาท (สองแสน                       
หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลกัสตูรและคณะ ของมหาวทิยาลยัพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ว่าสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบการน าเกณฑ์ WFME ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) และน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา             
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ของคณะแพทยศาสตร์              
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนว่าคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับทราบและมีมติเห็นชอบการใช้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ของคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ : 
รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๓๓ ผลงาน ในสาขาวิชาต่างๆ รวม ๑๒ สาขาวิชา ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลระดับดี จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสัทลักษณะเสียงวรรณยุกต์ตรี                        
ในภาษาไทย : การวิเคราะห์เชิงกลสัทศาสตร์และการรับรู้” พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณและเงินรางวัล      
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง รายงานการด าเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้” รวมระยะเวลา              

การด าเนินการ ๓ ปี 
สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอรายงานการด าเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้” รวมระยะเวลา
การด าเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดและด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการบริการ           
วิชาการแก่สังคม ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการ “ปันรักห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้” เพ่ือให้สอดคล้อง    
กับความต้องการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 

 

 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง ผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย           
กระทรวงการคลัง ได้ขึ้นทะเบียนให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑                 
และได้ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ทั้งนี้ หากที่ปรึกษามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล           
บุคลากรที่ปรึกษาหรือข้อมูลอ่ืนใด โปรดแจ้งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่มีการ          
เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ปรึกษาถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง ขอให้รายงานข้อมูลสถานะการขึ้นทะเบียน                      
ที่ปรึกษาให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบทุกรอบระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผ่านทางระบบ              
เครือข่ายสารสนเทศด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง โครงการ/กิจกรรมส าคญัดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งโครงการ/กิจกรรมส าคัญด้านการประกัน              
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือส่งเสริมละสนับสนุนในการสร้างความรู้ความเข้าใจ AUN QA และ            
EdPEx ตลอดจนการทบทวน AUN QA ส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินส าหรับการรองรับการประเมินคุณภาพ                  
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 

 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง เลื่อนก าหนดการการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งเลื่อนก าหนดการการติดตามประเมินผล                         
การด าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๐ จากเดิม วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็น                        
วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี           
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ตลอดจนเพ่ือให้ทราบ                         
จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของผู้บริ หารมหาวิทยาลัย                                   
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนมกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง รายงานสรปุจ านวนเงนิฝากธนาคารของมหาวทิยาลยัพะเยา ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑            
จ านวน ๑๗๔ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๙๔๙,๖๑๐,๕๔๔.๒๐ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๙๔๐,๐๘๙,๒๒๑.๑๗ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓... 

 

 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่อง ผลการปฏบิตัติามมตทิี่ประชมุคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๐ (๑/๒๕๖๑) 

สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๔๐ (๑/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ เรื่อง ก าหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี ระบบใหม่ (TCAS) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา   
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (บางโครงการ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ แต่ยังไม่ได้แจ้งก าหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่
ให้นักเรียนทราบ บัดนี้ กองบริการการศึกษา ได้หารือกับกองกิจการนิสิต และกองคลัง รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับกองบริการ              
การศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าก าหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา     
ระดับปริญญาตรี ระบบใหม่ (TCAS) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕... 

 

 



-๒๓- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๑๕ 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... 

 

 



-๒๔- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๖.๒.๔ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ            

ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

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... 

 

 



-๒๕- 
 

๖.๒.๗ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ             
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 
เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

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... 

 

 



-๒๖- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

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

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

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

 
 

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 ๑๒๔... 

 

 



-๒๗- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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
ติดตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการ                     
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 
 

อยู่ ระหว่างด าเนินการของกองกิ จการนิ สิ ต ในการน า             
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาค
เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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 
ในการประสานการน าบั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ                    
ทางวิชาการและการพัฒนา “ต้นแบบธุรกิจชุมชนนิเวศ : GBC 2+1” 
ภายใต้การด าเนินงานของกิจกรรมชุมชนนิเวศ (Eco community) 
๑ คณะ ๑ โมเดล เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖... 

 

 



-๒๘- 
 

- 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 ในการน า
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือการส่งเสริม              
การออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 
ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
เพื่อทราบต่อไป 

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

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

ที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแก้ไข
รายละเอียด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   
เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการสง่เสรมินิสติที่มีผลงานดีเดน่ 
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ กับรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อพิจารณาเงินรางวัลและของรางวัลต่อไป 

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 ในการ 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย            
การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๘.๓ (ร่าง) ระเบียบ... 

 

 



-๒๙- 
 

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

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

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

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

อยู่ระหว่างด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 
 

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 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๗... 

 

 



-๓๐- 
 

- 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 ในการปรับแก้ไข 
(ร่ าง) แบบฟอร์ มบั นทึ กการส่ งมอบงานในหน้ าที่            
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ของคณะกรรมการปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา          
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

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

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

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการรอฝ่าย
กฎหมายจาก University of Dundee จัดส่ง (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือแพทยศาสตรศึกษาและความร่วมมือ
ด้านการเรียนดารสอนและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ University of Dundee มายังมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๙... 

 

 



-๓๑- 
 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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 

๖.๑.๒ (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 

 

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

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    
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๐... 

 

 



-๓๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๐ (๑๔/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๔ ขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๓. เห็นชอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๔. มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

กองกลาง ได้ด าเนินการปรับแก้ ไขปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขอทบทวนมติที่ประชุม เรื่อง รายช่ือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการสอบทาน
การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ในระบบ 
ERP ระดั บหน่ วยงาน  ยั งไม่ ได้ ส่ ง
รายงานการสอบทานฯ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายช่ือหน่วยงาน 
ที่คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ระดับหน่วยงานยังไม่ได้ส่งรายงาน การ
สอบทานฯ จากเดมิ มอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานดังกล่าว เร่งด าเนินการจัดส่งไป
ยังหน่วยตรวจสอบภายใน เปลี่ยนเป็น มอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการสอบทานดังกล่าว         เร่ง
ด าเนินการจัดส่งไปยังคณะกรรมการการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ระดับ
มหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง        
ในระบบ ERP ระดับมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ โครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว
ด้ วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริด               
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบโครงการต้นแบบมหาวิทยาลั ยสี เขียวด้ วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริด              

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW 
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติต่อไป 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการน าโครงการต้นแบบ
มหาวิทยาลัยสี เขียวด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริด               
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ MW เสนอคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ 
กุ มภาพั นธ์  ๒๕๖๑ และเสนอคณ ะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เรียบร้อยแล้ว  

๖.๒.๑ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๓๓- 
 

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

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

นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิต        
สหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว               

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ได้ด าเนินการ 
น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๓ ขออนุมัติปรับโครงสร้างกองคลัง มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างกองคลัง โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร 
 

กองคลัง ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างกองคลัง โดยไม่เพิ่มอัตรา
บุคลากร เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๔ การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ
การขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาจากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นควรให้ไม่ด าเนินการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา         

จากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ตรวจสอบสภาพของหอพัก และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดูแล          

และจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงทุก ๔ ปี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนิสิต และศึกษาความเหมาะสม           
ของราคาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

๔. มอบกองคลัง ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๑. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการหารือ
เรื่ อง การตรวจสอบสภาพของหอพั ก และแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานดูแล และจัดท าแผนการซ่อมบ ารุง
ทุก ๔ ปี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนิสิต และศึกษาความเหมาะสม
ของราคาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันอังคารที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต และงานบริการและสวัสดิการนิสิต 
(หน่วยหอพัก) เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
 
 

๒. กองคลัง... 

 

 



-๓๔- 
 

๒. กองคลัง ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 
เพื่อประสานหารือ เรื่อง การจัดท าแผนทางธุรกิจหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุนดังกล่าว 
และได้ด าเนินการน าเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้          
และผลกระทบการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต
มหาวิทยาลั ยพะเยาจากบริษั ทเอกชนผู้ ลงทุ น เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว 

 
 

๖.๒.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตรา
ค่ า ที่ พั ก อ า ศั ย ห อ พั ก นิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

และอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

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

๓. ให้ตรวจสอบข้อความในสัญญาของหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ใช้ข้อความ          
ในสัญญาเดิมเป็นหลัก 

๔. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป   

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแก้ไข
รายละเอียด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง            
การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ กับรองอธิการบดี         
ฝ่ายกิจการนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

๖.๒.๘ การตรวจสอบ... 

 

 



-๓๕- 
 

๖.๒.๘ การตรวจสอบการเบิกค่าธรรมเนียม
หอพั กนิ สิ ต (UP Dorm) ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐           
ส่วนที่ปรับเพิ่มร้อยละ ๑๕ ตามสัญญา
ระยะที่ ๕ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการตรวจสอบการเบิกค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต          
(UP Dorm) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วนที่ปรับเพิ่มร้อยละ ๑๕ ตามสัญญาระยะที่ ๕ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๙ หารือการจ่ายเงินบอกรับฐานข้อมูล 
Sciencedirect ประจ าปี ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการจ่ายเงินบอกรับฐานข้อมูล Sciencedirect ประจ าปี  ๒๕๖๑ กับส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นจ านวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี) ด าเนินการประสาน           

กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 

ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี) 
ด าเนินการประสานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะน าเงินไปช าระเมื่อได้รับแจ้งจาก สกอ. 
ทั้งนี้ ได้กันเงินเหลือจ่ายจากการขอหนังสือจากกองแผนงาน 
เรียบร้อยแล้ว 

 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบยีบมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าดว้ย การเงนิ การงบประมาณและการพัสดุของทุน
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๒ (๒/๒๕๖๑)  
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณา เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายค่าชดเชยคณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ           
ในภาคเอกชนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                     
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent 
Mobility) จากอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ประชุมมีมติให้คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยละประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการกอง         
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ หารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                     
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จึงได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุ           
ของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... นั้น 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ              
และการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ... ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของทุน
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว  
ก่อนประสานกองคลั ง น าเรื่องดั งกล่ าว เสนอคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์ สิ น                  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง วิธีการทางการเงินของเงินชดเชยโครงการ
ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย            
และสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน           
ในภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. … 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๒ (๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณา เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายค่าชดเชยคณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการ
วิชาการในภาคเอกชนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม           
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) จากอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ประชุมมีมติให้คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยละประกันคุณภาพ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ หารือร่วมกับ            
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง วิธีการทางการเงิน       
ของเงินชดเชยโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. … นั้น 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง วิธีการทางการเงิน                                           
ของเงินชดเชยโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย                               
ของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. … รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง วิธีการทางการเงินของเงินชดเชยโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์    
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน           
ในภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. … ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง วิธีการทางการเงินของเงินชดเชยโครงการ
ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย             
ของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. …  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 

 

 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการ กรณีการรายงานผล
การศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบ            
ตามก าหนด พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๓๒ (๒/๒๕๖๑)                          
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการ 
กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ...        
และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวตามข้อเสนอแนะ                                  
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนมอบงานนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบขั้นตอนการ
น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และน าเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการ              
กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการเรียนและการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ...          
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการ กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไข              
ผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ...ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการ          
กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการเรียนและการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง ขอหารือ เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อส าเร็จการศึกษาของนิสิต ว่าควร
ก าหนดระยะเวลาการใชแ้บบตอบรบัการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ซึ่งยังอยู่ใน
สถานะรอการตีพิมพ์ (In press) หรือไม่ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐          
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขอพิจารณากรณีนิสิตระดับปริญญาเอกได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์          
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในวารสารสักทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ประชุมมีมติ                        
มอบกองบริการการศึกษาหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพ่ือส าเร็จ                
การศึกษาของนิสิต ว่าควรก าหนดระยะเวลาการใช้แบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ซึ่งยังอยู่ในสถานะ           
รอการตีพิมพ์ (In press) หรือไม ่นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือ เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนิสิต             
ว่าควรก าหนดระยะเวลาการใช้แบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ซึ่งยังอยู่ในสถานะรอการตีพิมพ์ (In press)       
หรือไม ่รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ข้อหารือ เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนิสิตว่าควรก าหนดระยะเวลาการใช้แบบตอบรับ           
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ซึ่งยังอยู่ในสถานะรอการตีพิมพ์ (In press) หรือไม ่ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้ถกในประเด็นทางวิชาการและความยากในการตีพิมพ์ผลงาน ตลอดจนคุณภาพของวารสาร
แล้วจึงมีมติ อนุมัติการใช้หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพ่ือการส าเร็จการศึกษาของ
นิสิต โดยให้คณะติดตามการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของนิสิต พร้อมน าส่งหลักฐานที่ได้เผยแพร่
แล้วให้กับมหาวิทยาลัย อนึ่ง หากพบว่านิสิตไม่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ตามที่ระบุในหนังสือตอบ
รับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาบัตรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 

 

 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตัง้ประธานทีป่รกึษาวทิยานพินธแ์ละอาจารย์ทีป่รกึษาการศกึษาค้นคว้า
ด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์       
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์                               
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                   
เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ และมอบกองบริการการศึกษาประสาน
คณะศิลปศาสตร์ เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความจ าเป็นในการขออนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์         
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐                       
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ประสาน                                   
คณะศิลปศาสตร์เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองเกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓... 

 

 



-๔๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.จักรพงษ์  จ ารูญ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๖๑๑๐๑ เขียนแบบวิศวกรรม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.จักรพงษ์  จ ารูญ 

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๖๑๑๐๑           
เขียนแบบวิศวกรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวศิศินา  ทิศลา    รหัสนิสิต ๖๐๑๐๑๒๒๒  จากเดิม C   แก้ไขเป็น C+ 
๒. นางสาวสุพรรษา กฤษดี  รหัสนิสิต ๖๐๑๐๑๒๕๕  จากเดิม D+   แก้ไขเป็น C 
ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจ า                 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติพบว่า ดร.จักรพงษ์  จ ารูญ             
ไม่ได้ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการส่งรายงานผลการศึกษาอย่างถี่ถ้วน จึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น นั้น 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.จักรพงษ์  จ ารูญ อาจารย์ผู้สอนประจ า       
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมลูประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.จักรพงษ์  จ ารูญ รายวิชา 
๒๖๑๑๐๑ เขียนแบบวิศวกรรม เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี  ดร.จักรพงษ์   จ ารูญ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๖๑๑๐๑                                 
เขียนแบบวิศวกรรม 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.จักรพงษ์  จ ารูญ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก                 
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี  
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๔๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.จักรพงษ์  จ ารูญ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๖๑๑๐๑ เขียนแบบวิศวกรรม แก้ไขผลการศึกษา 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวศิศินา ทิศลา  รหัสนิสิต ๖๐๑๐๑๒๒๒  จากเดิม C   แก้ไขเป็น C+ 
๑.๒ นางสาวสุพรรษา กฤษดี  รหัสนิสิต ๖๐๑๐๑๒๕๕  จากเดิม D+   แก้ไขเป็น C 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่
แผน ข แบบ ๒ ภาคการศึกษา ย้ายรายวิชา ๑๓๖๗๑๖ สัมมนา ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ไปยัง           
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ และแผน ข แบบ ๓ ภาคการศึกษา ย้ายรายวิชา ๑๓๖๗๑๖ สัมมนา ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒                                            
ภาคการศึกษาที่ ๓ ไปยัง ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                          
การท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๔๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                   

การท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ แผน ข แบบ ๒ ภาคการศึกษา ย้ายรายวิชา ๑๓๖๗๑๖ สัมมนา ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ไปยังชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑  
๑.๒ แผน ข แบบ ๓ ภาคการศึกษา ย้ายรายวิชา ๑๓๖๗๑๖ สัมมนา ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๓ ไปยัง ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒  
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เป็นต้นไป 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา จ านวน ๓ หลักสูตร ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และศิลปกรรมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๐                         
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา จ านวน ๓ หลักสูตร          
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา จ านวน ๓ หลักสูตร             
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้  

๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยย้าย
รายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต ๒(๑-๒-๓) จาก ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่  ๑                         
ภาคการศึกษาปลาย  

๒. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยย้าย
รายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต ๒(๑-๒-๓) จาก ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย  

๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยย้ายรายวิชา ๐๐๔xxx กลุ่มวิชาพลานามัย ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย  

 ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา จ านวน ๓ หลักสูตร ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                   
และศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๔๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับแผนการศึกษา จ านวน ๓ หลักสูตร ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา จ านวน ๓ หลักสูตร ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
๑.๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยย้าย

รายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต ๒(๑-๒-๓) จาก ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่  ๑            
ภาคการศึกษาปลาย  

๑.๒ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยย้าย
รายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต ๒(๑-๒-๓) จาก ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่ ๑               
ภาคการศึกษาปลาย  

๑.๓ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่            
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยย้ายรายวิชา ๐๐๔xxx กลุ่มวิชาพลานามัย ๑(๐-๒-๑) จาก ชั้นปีที่ ๒              
ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย  

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖... 

 

 



-๔๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติใช้รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขออนุมัติ          
ปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๑                         
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติใช้รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร      
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการใช้รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม          
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเห็นชอบการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร                              
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                       

   ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  
   กรณีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ที่มีการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปริญญาโท เมื่อนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงนั้น โดยให้คณะ/วิทยาลัย            
ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติใช้รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติใช้รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขออนุมัติ
ปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ต่อไป  

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๔๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ดังนี้ 
๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
๓. กรณีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบโท ที่มีการปรับปรุงหลักสูตร

ระดับปริญญาโท เมื่อนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงนั้น 
๔. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เล่ม ๒ Part A จะท า) 

และขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ KPIs ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ (เล่ม ๒ Part A จะท า) ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินในปีงบประมาณ ๒๕๖๑       
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นตัวตั้งส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เล่ม ๒ Part A จะท า) 
๒. ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ KPIs ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๔๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เล่ม ๒ Part A จะท า) 
๒. ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ KPIs ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เล่ม ๒ Part A จะท า)  
๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ KPIs ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง ขออนุมัติจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ล่าช้า 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐          
โดยก าหนดให้ส่งเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอน ตามความทราบแล้ว                     
เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการด้านเอกสารการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา                         
ที่ก าหนดไว้ จึงได้ขออนุมัติจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ล่าช้า จ านวน ๑ รายการ คือ เอกสารขออนุมัติ
เบิกเงินค่าตอบแทนการสอนรายวิชา Advance Placement Program (AP) ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐     
เลขที่เอกสาร ศธ ๐๕๙๐.๓๔/๐๖๐๖ เป็นจ านวนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ล่าช้า
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ล่าช้า จ านวน ๑ รายการ 
คือ เอกสารขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนรายวิชา Advance Placement Program (AP) ประจ าภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เลขที่เอกสาร ศธ ๐๕๙๐.๓๔/๐๖๐๖ เป็นจ านวนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙... 

 

 



-๔๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙ เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายงบประมาณตามรายละเอียดงบประมาณภายใต้ MOU ของศูนย์เครือข่าย           
ของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ( Innovation and 
Technology Assistance Program : ITAP) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายของโปรแกรม              
สนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างส านักงาน                 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ MOU-CO-2531-5451-TH โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินงานเครือข่าย               
ITAP เพ่ือมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs และให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี        
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเชื่อมโยงสู่การให้บริการสนับสนุนแก่ภาคเอกชนของ สวทช. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ               
ทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม                     
มีการส่งออกเพ่ิมขึ้น และมีความเจริญเติบโตทางธุรกิจอันน าไปสู่การพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี ตลอดจนมีความสามารถ          
ในการแข่งขันสูงขึ้นภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based-Economy) และเพ่ือสร้างกลไกการเชื่อมโยง         
ความต้องการภาคอุตสาหกรรม โจทย์หรือปัญหามาสู่งานวิจัย นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  จึ งขออนุ มัติ ค่ าใช้จ่ ายงบประมาณ                      
ตามรายละเอียดงบประมาณภายใต้ MOU ของศูนย์เครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ดังนี้ 

๑. ยกเว้นการสนับสนุนค่าธรรมเนียม/ค่าบริหารสถาบัน (Overhead charge) ในส่วนของเงิน
อุดหนุนโครงการ ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ใช้อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินอุดหนุนโครงการ ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายงบประมาณตามรายละเอียดงบประมาณภายใต้ MOU             
ของศูนย์เครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ( Innovation and Technology 
Assistance Program : ITAP) ดังนี้ 

๑. ยกเว้นการสนับสนุนค่าธรรมเนียม/ค่าบริหารสถาบัน (Overhead charge) ในส่วนของเงินอุดหนุน
โครงการ ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ใช้ อัตราค่าใช้จ่ ายในการบริหารเงินอุดหนุนโครงการ ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา                   
ตามรายละเอียดงบประมาณที่ระบุไว้ภายใต้ MOU   

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐... 

 

 



-๔๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงระหวา่ง มหาวิทยาลยัพะเยา กับสถาบันภาษา Southbourne 
School of English 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานและทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต รวมทั้งเพ่ือสนอง
นโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาและนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้ด าเนินการ        
โครงการดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันภาษา 
Southbourne School of English รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันภาษา Southbourne 

School of English 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑ เรื่อง การสมัครขอรบัทนุอุดหนนุการวจิยัแกน่กัศกึษาระดบัอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
ได้อนุมัติเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในการด าเนิน
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยส านักงานนโยบายและ           
แผนพลังงาน (สนพ.) ขอประกาศการรับสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทุนฯ 
ภายใต้แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน หากสถาบันศึกษามีความประสงค์ที่จะขอรับทุนอุดหนุน             
การวิจัยดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์ขอรับทุน ภายในวันที่  ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ พร้อมเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยและสรุปสาระส าคัญของโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th 
ทั้งนี้ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของแต่ละสถาบันการศึกษา 
โดยค านึงถึงความส าคัญของสาขาวิจัยที่ให้การสนับสนุน เพ่ือรองรับแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทดแทน
ของประเทศและจะแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันการศึกษาทราบต่อไป 

  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงขอเสนอการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่ได้ปิดโครงการในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐                        
จึงขอชะลอการรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ในปี ๒๕๖๑ จากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)                               
เพ่ือไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการจัดการทิ้งงานหรือส่งงานล่าช้า เนื่องจากกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในการขอทุน          
ครั้งต่อๆ ไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุม... 

 

 

http://www.eppo.go.th/


-๕๐- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ชะลอการรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นิสิตระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการผิดพลาด              
ในการจัดการ ทิ้งงาน หรือส่งงานล่าช้า เนื่องจากกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในการขอทุนครั้งต่อ ๆ ไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ การมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา                
ที่ ๓๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๑๓/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับ
มอบเงินรางวัลดังกล่าว จ านวน ๑๐ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ ชี้แจงกรณีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว อยู่ในรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน               
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แต่ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏ         
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๓ นัดประชุมหารือกับผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับแผนการ
บริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เทียบเท่าระดับคณะ เพื่อเพ่ิมโอกาสให้
บุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสมัครรับทุนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๒.๑ แจ้งกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการ             
ได้ประชุมร่วมกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เกี่ยวกับ          
การจัดท าแนวทางด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑                      
เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และส าหรับให้สถานศึกษาใช้เทียบเคียง  
ในการพัฒนาเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ 
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็น            
แนวปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 ๖.๓.๒.๒ คณะสหเวชศาสตร์... 

 

 



-๕๑- 
 

๖.๓.๒.๒ คณะสหเวชศาสตร์ ได้ด าเนินการจดแจ้งการครอบครองเชื้อโรคประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อบังคับ 
ของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตราที่ ๒๑ วรรคหนึ่ง ความว่า “ผู้ใดประสงค์จะผลิต 
น าเข้า ส่งวออก ขาย น าผ่านหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ ๒ ตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือพิษจากสัตว์ 
กลุ่มที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙ (๑) ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดี เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง” 
และตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง “ผู้ใดประสงค์จะผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย น าผ่านหรือมีไว้ในครอบครอง
เชื้อโรคกลุ่มที่ ๓ ตามมาตรา ๑๘ (๓) หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๒ ตามมาตรา ๑๙ (๒) ต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี และเมื่ออธิบดีออกใบอนุญาตให้แล้วจึงผลิตน าเข้า ส่งออก ขาย หรือมีไว้ในครอบครอง 
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้นได้” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๓.๑ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้ง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการ
เกี่ยวกับค่าชดเชยและเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ...  ทั้งนี้  ในที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐ (๒/๒๕๖๑) 
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณา เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ
ปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมเป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับค่าชดเชยและเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓.๒ ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพระพุทธภุชคารักษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้  
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สวมเสื้อสีขาวหรือชุดขาว 

 
๖.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ านวน ๙๙ รูป 

เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป            
ณ ข่วงวัฒนธรรม (อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง) จังหวัดพะเยา และพิธีเวียนเทียนทางน้ ากลางกว๊านพะเยา 
หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ ๓๒ ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๕ ผู้อ านวยการกองกลาง... 

 

 



-๕๒- 
 

๖.๓.๕ ผู้อ านวยการกองกลาง (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) แจ้งรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๖.๓.๕.๑ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน จ านวน ๒ ราย คือ ผู้อ านวยการกองกลาง 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) และผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด)              
ให้กับที่ปรึกษาโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
itamua2018@gmail.com โดยจัดท าเป็นไฟล์ 

๖.๓.๕.๒ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน และ
ขอความร่วมมือหน่วยงานรับผิดชอบตามตารางตัวบ่งชี้การประเมินดังกล่าว ตามปฏิทินและ
ระยะเวลาที่ก าหนด ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ต่อไป   

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น. 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


