
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 

ครัง้ที ่๑๓๔ (๔/๒๕๖๑) 

วนัจนัทรที ่๒ เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชมุบวร รตันประสทิธิ ์ชัน้ ๒ อาคารสาํนักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัพะเยา 

********************** 

รายนามคณะกรรมการทีม่าประชุม 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

๒. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.สําราญ  ทองแพง) 

๓. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.ชาลี  ทองเรือง) 

๔. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 

๕. รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี  อยูศิริ) 

๖. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.คมสรรพ  บุณยสิงห) 

๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติรัตน  เชี่ยวสุวรรณ) 

๘. คณบดีคณะนิติศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน50) 

๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 

๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร กรรมการ 

(ดร.น้ําเงิน  จันทรมณี) แทน  

๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.นุวัตร  วิศวรุงโรจน) 

๑๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท) 

๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 

 ๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร... 
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๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ปรียานันท  แสนโภชน) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย             กรรมการ 

(ศาสตราจารย ดร.นิสันต  สัตยาศัย) 

๑๖. คณบดีคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย พรรณยุพา  นพรัก)  

๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย พูนพงษ  งามเกษม)  

๑๘. คณบดีคณะสหเวชศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย มาลินี  ธนารุณ) 

๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง) แทน  

๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขทัย  พงศพัฒนศิริ) แทน 

๒๑. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุหรัน  พันธุสวรรค) 

๒๒. ผูอํานวยการศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ศาสตราจารย นายแพทยวีระพล จันทรดียิ่ง) แทน 

๒๓. ผูอํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๔. ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค) 

๒๕. ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวนาน)  

๒๖. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ผูชวยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ  ฟูเต็มวงศ) 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไมมาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

๑. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.นายแพทยวิชัย  เทียนถาวร) 

๒. รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิบูลย  วัฒนาธร) 

 

 ๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร... 
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๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย รัตนา  อัตตปญโญ) 

๔. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ) 

๕. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๖. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. ดร.อุษณีย  รัศมีวงษจันทร ผูชวยอธิการบดี 

๒. นายไพโรจน  เทพวัลย ผูชวยอธิการบดี 

๓. นายวิทูรย  ตลุดกํา ผูชวยอธิการบดี 

๔. นางจารวุรรณ  โปษยานนท ผูชวยอธิการบดี 

๕. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 

๖. นางสาวสุคนธ  ยากี ผูอํานวยการกองคลัง 

๗. นายจีระวัฒน  หม่ันงาน ผูอํานวยการกองอาคารสถานท่ี 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ  จันทรแดง ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

๙. นายพลรบ  สวัสด ี ผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันธิวัฒน  พิทักษพล ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร 

๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหนางานประชุมและพิธีการ  

๑๒. นายพัฒนพงศ  สมุทรหลา หัวหนางานระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 

๑๓. นายอดิสร  ผลศุภรักษ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๑๔. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 

๑๕. นายปยะภัทร  ไวทยกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชรสาริกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๗. นางสาวหัทยา  หม่ันงาน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๙. นายเอนก  จักปวง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๑... 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

 ประธานแจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. มอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ทําหนาท่ีแทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ขอแสดงความยินดีกับผูบริหารท่ีมีวันคลายวันเกิดในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒ ทาน คือ             

รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.คมสรรพ  บุณยสิงห (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร) และรอง

ศาสตราจารย ดร.นุวัตร  วิศวรุงโรจน (คณบดีคณะเภสัชศาสตร)    

๓. ขอแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัลการประกวดภาพถายเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําป ๒๕๖๑ ในหัวขอ 

“Amazing Heart Magha puja Day มหัศจรรยใจ วันพระใหญ มาฆบูชา ๒๕๖๑” จํานวน ๔ ราย ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ชนะเลิศ นางสาวนิรุชา   นาวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

๓.๒ รองชนะเลิศ นายอาวุธ เยี่ยมศักดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายภัทรภูมิ เพียงตา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

๓.๔ ขวัญใจมหาชน นายกิตติคุณ คํารักษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

๔. ขอเชิญชวนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

เขารวมการเดินออกกําลังกายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกครั้ง           

บริเวณโดยรอบอางหลวง จํานวน ๓ รอบ โดยมีระยะทางรอบอางหลวงประมาณ ๖ กิโลเมตร   

๕. มอบสวนงานท่ีรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยา  

นํารายงานการประชุมเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยพะเยา ตอไป  

๖. การเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จาก วันพุธท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑           

เปน วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๑๓๓ (๓/๒๕๖๑)  เมื่อวันพุธที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี ๑๓๓ (๓/๒๕๖๑)  

เม่ือวันพุธท่ี ๒๘ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสํานักงาน           

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝายเลขานุการ ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอท่ีประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี ๑๓๓ (๓/๒๕๖๑)  

เม่ือวันพุธท่ี ๒๘ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน

คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา         

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยมอบกองบริการการศึกษาปรับแกไข และเพ่ิมเติมขอความ      

ใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกลาว กอนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาตอไป ดังนี้ 

๑. ปรับแกไข ขอ ๓ ใหกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

จากเดิม 

“๓.๑ ประธานกรรมการ ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง 

  ๓.๒ กรรมการ  ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง ” 

ปรับแกไขเปน... 
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ปรับแกไขเปน 

“๓.๑ ประธานกรรมการ ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง/นิสิต ๑ คน 

  ๓.๒ กรรมการ     ๕๐๐ บาท/ครั้ง/นิสิต ๑ คน” 

๒. เพ่ิมเติม ขอความ ดังนี้ 

“ขอ ๔ หากมีความจําเปนตองเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง            

ไมเปนไปตาม ขอ ๓ ใหคณะ/วิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป”  

  กองบริการการศึกษา ไดดําเนินการปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกลาวเรียบรอยแลว                          

จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษา

คนควาดวยตนเอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง ตอไป       

 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการ   

สอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

๒. มอบฝายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกลาว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแตงกายของนิสิต             

และบัณฑิตที่มีอัตลักษณทางเพศ หรือวิถีทางเพศไมตรงกับเพศกําเนิด พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีกองกิจการนิสิต ไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแตงกายของนิสิต 

และบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณทางเพศ หรือวิถีทางเพศไมตรงกับเพศกําเนิด พ.ศ. ... เพ่ือเปนการกําหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัต ิ 

ของหนวยงานในการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล ความเสมอภาคระหวางเพศ          

ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติ                

การแตงกายของนิสิตและบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณทางเพศ หรือวิถีทางเพศไมตรงกับเพศกําเนิด พ.ศ. ... รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
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ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแตงกายของนิสิตและบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณทางเพศ หรือวิถีทางเพศ            

ไมตรงกับเพศกําเนิด พ.ศ. ... ตอไป       

 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแตงกายของนิสิตและบัณฑิต  

ท่ีมีอัตลักษณทางเพศ หรือวิถีทางเพศไมตรงกับเพศกําเนิด พ.ศ. ... โดยมอบกองกิจการนิสิต 

ปรับแกไข ขอ ๕ นิสิตท่ีมีอัตลักษณทางเพศไมตรงกับเพศกําเนิดท่ีมีความประสงคจะแตงกาย

ตามเพศสภาพในการเขาเรียน หรือเขาสอบวัดผล โดยไมตองยื่นคํารองตอคณะกรรมการ    

๒. มอบกองกิจการนิสิต นําเสนออธิการบดีลงนามตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ไดแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยพะเยา              

เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบและแนวทางการจัดการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยพะเยา ใหเปนมาตรฐาน

ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ท้ังนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกัน    

คุณภาพการศึกษา จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณา       

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา      

เรื่อง คาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ตอไป       

 

 

 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุม... 
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มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นัดประชุมหารือกับรองอธิการบดีฝายบริหาร 

เพ่ือปรับ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา           

ในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา เรื่อง การใหทุนการศกึษาแกผูนํานิสิตที่ไมสามารถใชสิทธิ์ได 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา          

ของผูนํานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีกองกิจการนิสิต ไดรับมอบหมายใหสนับสนุนและสงเสริมใหผูนํานิสิตไดเรียนรูประสบการณ        

จากการทํากิจกรรม เพ่ือสรางเปนขวัญและกําลังใจใหแกผูนํานิสิตท่ีสรางสรรคกิจกรรมอันเปนประโยชนและสรางชื่อเสียง          

ใหกับมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาของผูนํานิสิต 

ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การใหทุนการศึกษาแกผูนํานิสิตท่ีไมสามารถใชสิทธิ์

ไดตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาของผูนํานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔                  

ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แตเนื่องจากยังมีผูนํานิสิตบางตําแหนงท่ีไมสามารถใชสิทธิ์ไดตามประกาศฉบับดังกลาว                  

ท้ังนี้ กองกิจการนิสิต จึงไดแกไขขอความในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การใหทุนการศึกษาแกผูนํานิสิตท่ีไมสามารถ          

ใชสิทธิ์ไดตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาของผูนํานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔             

ขอ ๓ โดยในการแกไขมีการเพ่ิมเติมตําแหนงประธานสหเวียงเขามา เพ่ือใหผูนํานิสิตในตําแหนงดังกลาว ไดรับการยกเวน         

คาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับผูนํานิสิตในตําแหนงอ่ืนๆ นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การใหทุนการศึกษา            

แกผูนํานิสิตท่ีไมสามารถใชสิทธิ์ได ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 

ของผูนํานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การใหทุนการศึกษาแกผูนํานิสิตท่ีไมสามารถใชสิทธิ์ได ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาของผูนํานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอไป       

 

 

 
มติ ที่ประชุม... 
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มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบโดยมอบกองกิจการนิสิต ปรับแกไขชื่อเรื่อง (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การใหทุนการศึกษาแกผูนํานิสิตท่ีไมสามารถใชสิทธิ์ได ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           

เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาของผูนํานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑            

ใหเหมาะสม กอนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค 

และงานวิชาการเพื่อรับใชสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ดวยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ไดสงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยในมหาวิทยาลัยพะเยา                  

มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย โดยไดมีการใหรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค และงานวิชาการเพ่ือรับใชสังคม                 

อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                        

เรื่อง รางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค และงานวิชาการเพ่ือรับใชสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหเปนแนวปฏิบัติ                     

ท่ีชัดเจนในการขอรับรางวัลฯ และมีความสอดคลองกับการดําเนินงาน รวมไปถึงเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษา นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา      

เรื่อง รางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค และงานวิชาการเพ่ือรับใชสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค และงานวิชาการเพ่ือรับใชสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอไป       

 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค 

และงานวิชาการเพ่ือรับใชสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. มอบฝายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกลาว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม             

และคาตอบแทนการอานโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติ 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาเบีย้ประชุม คาตอบแทนการอาน

และพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ไดแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยพะเยา              

เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบและแนวทางการจัดการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยพะเยา ใหเปน

มาตรฐานดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา        

เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนการอานโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติ          

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาตอบแทนการอานและพิจารณาโครงการวิจัยท่ียื่น              

เสนอขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

อนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนการอานโครงการวิจัย                  

ท่ีเก่ียวของกับมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม    

คาตอบแทนการอานและพิจารณาโครงการวิจัยท่ียื่นเสนอขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย       

มหาวิทยาลัยพะเยา ตอไป       

 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน           

การอานโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมคาตอบแทนการ

อานและพิจารณาโครงการวิจัยท่ียื่นเสนอขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย       

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบฝายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกลาว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการยอย ๑/๒๕๖๑ ภายใตบันทึกขอตกลง

ความรวมมือโครงการ  สงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

การแขงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหวางสํานักงานคณะกรรมการ  

นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาต ิกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

(สวทน.) ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม                

จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)             

เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และทาง สวทน. ไดจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการยอย ๑/๒๕๖๑ ภายใตบันทึก       

ขอตกลงความรวมมือโครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย                

ของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหวางสํานักงานคณะกรรมการ                     

นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใชประกอบการจัดทําบันทึกขอตกลงกอนดําเนิน                                        

โครงการฯ ตอไป ท้ังนี้ กองการเจาหนาท่ี ไดดําเนินการตรวจสอบ(ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาวเรียบรอยแลว นั้น 

   อุทยานวิทยาศาสตร จึงขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการยอย ๑/๒๕๖๑     

ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหวางสํานักงานคณะกรรมการ                        

นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

ใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการยอย ๑/๒๕๖๑ ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการ    

สงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน     

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร     

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ตอไป       
 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการยอย ๑/๒๕๖๑ ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ

โครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย            

และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน            

(Talent Mobility) ระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร ประสานเสนอลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว กอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 

 

 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมอื ระหวางมหาวทิยาลยัพะเยา กับ National Technical 

of Athens (NTUA) ประเทศกรีซ 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร ไดขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยพะเยาลงนามใน (ราง) บันทึกขอตกลง

ความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา กับ National Technical of Athens (NTUA) ประเทศกรีซ ท้ังนี้ กองการเจาหนาท่ี 

ไดดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลว โดยเห็นวา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาว มีลักษณะเปนการผูกนิติสัมพันธ             

ระหวางกัน และมีผลผูกพันมหาวิทยาลัย ประกอบกับนโยบายของหาวิทยาลัยในการพิจารณาบันทึกขอตกลงความรวมมือ                    

ใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณากอนลงนาม นั้น 

   คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา                   

กับ National Technical of Athens (NTUA) ประเทศกรีซ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

(ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา กับ National Technical of Athens (NTUA) ประเทศกรีซ ตอไป       
 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา กับ National Technical 

of Athens (NTUA) ประเทศกรีซ  

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลาว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง (ราง) คูมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพิเศษ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา                          

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง พิจารณา (ราง) คูมือการจัด                  

การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพิเศษ                

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) คูมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบฝายเลขานุการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาตอไป นั้น 

  คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเสนอ (ราง) คูมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๑๓- 
 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

(ราง) คูมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โครงการพิเศษ ตอไป       

 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ (ราง) คูมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพิเศษ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปดหลักสูตรใหมของคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร           

จํานวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี           

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง การขออนุมัติเลื่อนแผนการเปดหลักสูตรใหมของคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร                              

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเลื่อนแผนการเปดหลักสูตรใหมของคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร ไดแก 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต                       

หลักสูตรใหม จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวยังไมพรอมในดานเนื้อหา/ขอมูล ตลอดจนยังขาด            

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑมาตรฐาน        

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ หลักสูตรดังกลาวเคยไดรับอนุมัติใหชะลอการเปดหลักสูตรใหม จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เปน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙                

และมอบฝายเลขานุการประสานกองแผนงาน เพ่ือนําเสนอการขออนุมัติเลื่อนแผนการเปดหลักสูตรใหมของคณะรัฐศาสตร      

และสังคมศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาตอไป นั้น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติเลื่อนแผนการเปดหลักสูตรใหมของคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร     

จํานวน ๒ หลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

อนุมัติเลื่อนแผนการเปดหลักสูตรใหมของคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร ตอไป       

 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติมอบคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร ประสานกับกองบริการการศึกษา 

ทบทวนการขอเลื่อนแผนการเปดหลักสูตรใหมของคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร ไดแก 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต  

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษา

นอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง            

อยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการ                   

และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ       

๒๔๐ ง ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ท้ังนี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป ตลอดจนใหสถาบัน                         

อุดมศึกษาของรัฐไดทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน ซ่ึงสามารถดาวนโหลดเอกสารดังกลาวไดท่ี http://www.bme.mua.go.th/publish        

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการผลิตบทเรียนอเิล็กทรอนิกส

และการจัดการเรียนการสอนออนไลน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  กองบริการการศึกษา ขอแจงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการผลิต

บทเรียนอิเล็กทรอนิกสและการจัดการเรียนการสอนออนไลน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหนิสิตสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูไดดวยตนเอง               

และอาจารยไดใชสื่อการเรียนการสอนใหเปนประโยชน ตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 

 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจงสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง 

การรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

รวมถึงหลักสูตร ของมหาวิทยาลยัพะเยา จํานวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจงสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒ ิ        

ของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                                 

จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา ไดท่ีเว็บไซตสํานักงาน       

มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาทาง www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง       

กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง ไดท่ีเว็บไซตสํานักงาน กพ. ทาง www.ocsc.go.th รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

จํานวน ๓ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา       

จํานวน ๓ หลักสูตร คือ  

๑. หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)         

เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

๓. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)            

เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 

 

http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%81.%E0%B8%9E


-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานผลและสงสําเนาบันทึกความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา Bali 

Tourism Institute (STP) ประเทศอินโดนีเซีย 

สรุปเรื่อง 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ขอรายงานผลและสงสําเนาบันทึกความรวมมือทางวิชาการ                 

กับสถาบันการศึกษา Bali Tourism Institute (STP) ประเทศอินโดนีเซีย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒๗ (๑๑/๒๕๖๐) เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ 

เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการตออายุบันทึกความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา Bali Tourism Institute (STP)       

ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ประสานการลงนาม   

การตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการใน (ราง) บันทึกขอตกลงดังกลาว กอนประสานสํานักงานสภา    

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลาว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานผลการประกวดสุนทรพจนภาษาญี่ปุน ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ 

สรุปเรื่อง 

  คณะศิลปศาสตร ขอรายงานผลการประกวดสุนทรพจนภาษาญ่ีปุน ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ 

ครั้งท่ี ๑๓ ณ หองฝายคํา สํานักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑                

โดยมี Miss Ako Kobayashi และ Mr.Hiroyuki Tanaka เปนอาจารยผูฝกสอน และนางสาวโขมพัฒน  ประวัง เปนผูควบคุม            

ดูแลการเดินทาง ไดนํานิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน จํานวน ๔ ราย เขารวมประกวดสุนทรพจนภาษาญี่ปุนดังกลาว ซ่ึงมีนิสิต   

จํานวน ๒ ราย ไดรับรางวัล ดังนี้ 

๑. นางสาวนิรชา วิโรจน  ไดรับรางวัลชมเชย 

๒. นางสาวศิรัญญา แชมโสภา ไดรับรางวัลพิเศษ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานการแขงขันเสนทางสูนวัตวณิชย (Research to Market : 

R2M 2018) ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  อุทยานวิทยาศาสตร ขอรายงานผลการดําเนินงานการแขงขันเสนทางสูนวัตวณิชย (Research to     

Market : R2M 2018) ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๑ ท้ังนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) ไดจัดโครงการการแขงขันเสนทางสูนวัตวณิชย 

(Research to Market : R2M 2018) ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๑ เพ่ือสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปตอยอด         

และใชประโยชนเชิงพาณิชยผานการประกวดแขงขันแผนธุรกิจจากงานวิจัย ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑        

ณ อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม โดยมีทีมตัวแทนนิสิตและผลงานท่ีเขารวมแขงขัน

ระดับประเทศท้ังหมด ๒๐ ทีม จากเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ๑๓ มหาวิทยาลัย ซ่ึงนิสิตตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา           

ทีม CPR Guide ผลงานเครื่องนําการกดนวดหัวใจเพ่ือชวยฟนคืนชีพ ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และไดรับเงินรางวัล      

จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหมที่มีการ

เติบโตสูง (Innovative Startup) ประจําป ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  อุทยานวิทยาศาสตร ขอรายงานผลการอนุมัติกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม          

ท่ีมีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจําป ๒๕๖๑ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดเขารวมเปนเครือขาย   

มหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ (Entrepreneurial University) โดยดําเนินงานรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และไดรับการอนุมัติใหดําเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหมท่ีมีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจําป ๒๕๖๑              

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเกิดระบบนิเวศสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup Ecosystem) ข้ึนในสถาบันการศึกษา                         

ซ่ึงนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ และเพ่ือสรางวัฒนธรรมความเปนผูประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม              

ใหกับนิสิต อาจารย บุคลากร และผูประกอบการในพ้ืนท่ี ตลอดจนเพ่ือสรางความรวมมือ ๔ ฝาย ระหวางภาครัฐ               

ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาคมวิสาหกิจ เริ่มตนในการพัฒนาแพลตฟอรมท่ีสามารถถายทอดองคความรูท่ีมุงเนน                  

การยกระดับและพัฒนาคุณภาพของวิสาหกิจเริ่มตนอยางเปนระบบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 

 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง สรุปความกาวหนาผลการดําเนินการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประจําเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

 กองการเจาหนาท่ี ขอสรุปความกาวหนาผลการดําเนินการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประจําเดือนกุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอมูล ณ วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐  เรื่อง สรุปการหักเงินอุดหนุนบริการวชิาการจากเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

สรุปเรื่อง 

 กองคลัง ขอสรุปการหักเงินอุดหนุนบริการวิชาการจากเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป                     

พ.ศ. ๒๕๕๙ และประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยจากแหลงเงิน              

ทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจายเงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก         

พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔ ใหหักเงินอุดหนุนบริการวิชาการ รอยละ ๑๐ ของแตละโครงการ โดยใหนําไปจัดสรรเปนเงินกองทุน    

สนับสนุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ รอยละ ๓ สวนท่ีเหลือใหนําเขารายไดมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑  เรื่อง สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอแจงสําเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ

จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมของหนวยงานของรัฐ 

สรุปเรื่อง 

 สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอแจงสําเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจาง                    

และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจาย          

ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 

 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒  เรื่อง รายงานสรปุจาํนวนเงนิฝากธนาคารของมหาวิทยาลยัพะเยา ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

 กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑            

จํานวน ๑๗๕ บัญชี ขอมูล ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เปนจํานวนเงิน 

๗๖๓,๑๙๙,๘๘๓.๗๐ บาท และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เปนจํานวนเงิน ๗๔๐,๘๐๐,๗๑๘.๐๐ บาท รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓  เรื่อง ประชาสัมพันธการตอบแบบสํารวจระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบออนไลน 

สรุปเรื่อง 

 กองกลาง ขอประชาสัมพันธการตอบแบบสํารวจระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน                    

ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบออนไลน ดังนี้ 

๑. โรงเรียนนายรอยตํารวจไดทําการสุมการตอบแบบสํารวจระดับคุณธรรมและความโปรงใส                          

ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการสงแบบสํารวจ         

ความคิดเห็นดังกลาว ไปยัง UP Mail ของผูบริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้น 

จึงขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจดังกลาวผาน UP Mail ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. กรณีผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาไมไดรับแบบสํารวจดังกลาวผาน UP Mail                        

ของมหาวิทยาลัยพะเยาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ สามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งในการตอบสํารวจ                  

ความคิดเห็นดังกลาวได โดยบุคลากรจะตองมีอายุการทํางาน ๑ ป ข้ึนไป และสามารถตอบแบบสํารวจ          

ผานระบบออนไลนไดตามชองทาง ดังนี ้

๒.๑  URL : goo.gl/qN4J4v 

๒.๒  QR Code 

๒.๓  ตอบแบบสํารวจไดท่ี www.up.ac.th 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 

 

 



-๒๐- 
 

ระเบยีบวาระที ่๕.๑๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏ ิบัติตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยาที่คางดาํเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๔.๖ (ร าง) บั น ทึ กข อตกลงความร วมมื อ          

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสชัศาสตร 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร ดังน้ี 

๑.๑ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคาํ จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรือ่ง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลยัพะเยา และโรงพยาบาลนาน จังหวัดนาน 

๑.๕ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรือ่ง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร 

๑.๖ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรือ่ง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร

นัดหมายการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาวตอไป 

 

คณะเภสัชศาสตร ไดดําเนินการ นํา (ราง) บันทึกขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร            

ในขอ ๑.๑ , ๑.๓ , ๑.๕ และ ๑.๖ ลงนาม เรียบรอยแลว  

และอยู ระหว างดํ าเนิ นการประสานผู อํ านวยการ

โรงพยาบาลเชียงคํา และผู อํานวยการโรงพยาบาลนาน              

ลงนามใน (ราง) บันทึกขอตกลงดังกลาว ตอไป 

 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๐๙... 

 

 



-๒๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๖.๒.๔ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติ            

ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 

กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย 

แตงกายไมเรียบรอย การสอบกลางภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติไมเปนไปตามประกาศและขอบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย แตงกายไมเรียบรอย การสอบกลางภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                    

และขอบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร

ประจําตัวนิสติ มาสาย แตงกายไมเรียบรอย การสอบกลางภาค

กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา                       

ในการประชุมครั้งตอไป 

๖.๒.๕ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติ   

ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลั ย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 

กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย 

แตงกายไมเรียบรอย การสอบปลายภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติไมเปนไปตามประกาศและขอบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย แตงกายไมเรียบรอย การสอบปลายภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                 

และขอบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร

ประจําตัวนิสิต มาสาย แตงกายไมเรียบรอย การสอบปลายภาค 

กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา              

ในการประชุมครั้งตอไป 

๖.๒.๖ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติ              

ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 

เขาสอบผิดสถานท่ี การสอบกลางภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผู เขาสอบท่ีปฏิ บัติ ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เขาสอบผิดสถานท่ี การสอบกลางภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                 

และขอบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เขาสอบ

ผิดสถานท่ี การสอบกลางภาค กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งตอไป 

๖.๒.๗ รายงานขอมูล... 

 

 



-๒๒- 
 

๖.๒.๗ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติ             

ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 

เขาสอบผิดสถานท่ี การสอบปลายภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผู เขาสอบท่ีปฏิ บัติ ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เขาสอบผิดสถานท่ี การสอบปลายภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                 

และขอบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เขาสอบ

ผิดสถานท่ี การสอบปลายภาค กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งตอไป 

 

 
 

๖.๒.๘ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีแตงกาย

ไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย           

การสอบกลางภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผู เขาสอบท่ีแตงกายไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบกลางภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณารายงานขอมูล

นิสิตผู เขาสอบท่ีแตงกายไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย           

การสอบกลางภาค กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งตอไป  

๖.๒.๙ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีแตงกาย

ไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผู เขาสอบท่ีแตงกายไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณารายงานขอมูล

นิสิตผู เขาสอบท่ีแตงกายไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบปลายภาค กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งตอไป 

 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๑๐... 

 

 



-๒๓- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๑๐ (๑๑/๒๕๕๙) เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๖.๑.๑.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโลม 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดทําประกาศท่ีใหขอมูลประกอบครอบคลุมเก่ียวกับการทําวารสาร 

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 

อยูระหวางดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ

ประสานการจัดทําประกาศท่ีใหขอมูลประกอบครอบคลุม

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ทํ า ว า ร ส า ร  Thai Journal of Mathematics                   

กับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๑๓ (๑๔/๒๕๕๙) เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๖.๒.๑๑ (ร าง) หลั กเกณฑ และแนวทางในการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบชวงเวลาของขอมูลท่ีใชในการคํานวณเปนปงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘           

ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   

๒. มอบกองคลัง ปรับแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑและแนวทางในการคํานวณตนทุนตอหนวย

ผลผลิต ใหเหมาะสมและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

อยูระหวางดําเนินการของกองคลัง ในการปรับแกไขเพ่ิมเติม

หลักเกณฑและแนวทางในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย กอนนําเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา            

ในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

 - ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๒๔... 

 

 



-๒๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๒๔ (๘/๒๕๖๐) เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๖.๑.๑ (ราง) บันทึกขอตกลงการใหสินเช่ือ

สวัสดิการแกบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงการใหสินเช่ือสวัสดิการแก บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา             

ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

๒. มอบกองการเจาหน าท่ี  เสนอลงนามบันทึกขอตกลงวาด วยความรวมมือดั งกลาว            

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของกองการเจาหนาท่ี ในการประสาน 

(ราง) บันทึกขอตกลงการใหสินเช่ือสวัสดิการแก บุคลากร 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

กอนนําเสนอลงนาม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            

เพ่ือทราบตอไป 
 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๒๕ (๙/๒๕๖๐) เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๓.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา            

วาด วย การบริหารเงินรับบริจาค          

เพ่ือชวยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารเงินรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือ

เหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแกไข (ราง) ระเบียบดังกลาว กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต พิจารณาการปรับแกไข              

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารเงินรับบริจาค

เพ่ือชวยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

๔.๑ (ร าง) บั นทึ กข อตกลงความร วมมื อ           

ทางวิชาการและการพัฒนา “ตนแบบธุรกิจ

ชุ มชน นิ เวศ  : GBC 2+ 1” ภ าย ใต                      

การดําเนินงานของกิจกรรมชุมชนนิเวศ 

(Eco community) ๑ คณะ ๑ โมเดล 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนา “ตนแบบธุรกิจชุมชนนิเวศ : 

GBC 2+1” ภายใตการดําเนินงานของกิจกรรมชุมชนนิเวศ (Eco community) ๑ คณะ ๑ โมเดล   

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม เสนอลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดังกลาว           

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

ในการประสานการลงนามการเปนพยานในบันทึกขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนา “ตนแบบธุรกิจชุมชนนิเวศ : 

GBC 2+1” ภายใตการดําเนินงานของกิจกรรมชุมชนนิเวศ 

(Eco community) ๑ คณะ ๑ โมเดล กับสํานักทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม จังหวัดพะเยา กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือทราบตอไป 

 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๒๖... 

 

 



-๒๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐) เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๔.๗.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

เกณฑการพิจารณาเงินรางวัลในการสงเสริม

นิสิตท่ีมีผลงานดีเดนดานกิจกรรมเสริม

หลักสูตร หรือกิจกรรมท่ีสรางช่ือเสียง

ใหแกมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑการพิจารณาเงินรางวัลในการสงเสริมนิสิต            

ท่ีมีผลงานดีเดน ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมท่ีสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต หารือการจัดทําเข็มท่ีระลึกและเงินรางวัล กับรองอธิการบดีฝายบริหาร 

๓. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกลาว กอนนําเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 

อยูระหวางดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแกไข

รายละเอียด (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   

เกณฑการพิจารณาเงินรางวัลในการสงเสรมินิสติท่ีมีผลงานดีเดน 

ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมท่ีสรางช่ือเสียง

ใหแกมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยูระหวาง           

การออกแบบเข็มท่ีระลึกในแตละประเภท/ระดับ ตอไป 

๔.๘.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย 

การบริหารงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบศูนยบมเพาะวิสาหกิจ นําเรื่อง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารงาน

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือรวมกับคณะกรรมการบริหาร

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ           

กอนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 

 

อยูระหวางดําเนินการของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ในการ 

ปรับแกไข (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย            

การบริหารงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมคณะกรรมการ

ปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

๔.๘.๔ (ราง) ระเบียบ... 

 

 



-๒๖- 
 

๔.๘.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย 

การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา          

และผลประโยชนท่ีเกิดจากทรัพยสิน

ทางปญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและ

ผลประโยชนท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร นําเรื่อง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารจัดการ

ทรัพยสินทางปญญาและผลประโยชนท่ีเกิด จากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือรวมกับ

คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝายวิจัย

และประกันคุณภาพ กอนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ           

และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการปรับแก ไข (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย             

การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและผลประโยชน             

ท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ กับรองอธิการบดี

ฝายวิจัยและประกันคุณภาพ และนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบรอยแลว กอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

๖.๑.๗ (ร าง) บั นทึ กข อตกลงความร วมมื อ           

ทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวร           

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยนเรศวร            

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองการเจาหนาท่ี เสนอลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

เพ่ือทราบตอไป 

กองการเจาหนาท่ี ไดดําเนินการนํา (ราง) บันทึกขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยนเรศวร            

กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม เรียบรอยแลว           

และอยูระหวางประสานรอการสงคืนบันทึกขอตกลงดังกลาว             

กับมหาวิทยาลัยนเรศวร กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือทราบตอไป 
 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๒๗ (๑๑/๒๕๖๐) เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๔.๑๑ (ราง) แบบฟอรมบันทึกการสงมอบงาน

ในหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) แบบฟอรมบันทึกการสงมอบงานในหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองการเจาหนาท่ี  นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของกองการเจาหนาท่ี ในการนํา              

(ร าง) แบบฟอร ม บั น ทึ กการส งมอบงาน ในหน า ท่ี            

ของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ของคณะกรรมการปรับปรุง

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา          

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๒๙... 

 

 



-๒๗- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๒๙ (๑๓/๒๕๖๐) เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๔.๙ ขอเชิญรวมลงนาม (ราง) บันทึกขอตกลง

วาดวยความรวมมือในโครงการอบรม          

ใหความรู เรื่อง การสงเสริมอนุรักษ 

แหล งท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ            

ภูมิปญญาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปนผอ

ตี่แอวบานเฮา) 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในโครงการอบรมใหความรู เรื่อง การสงเสริมอนุรักษ

แหลงทองเท่ียว เชิงวัฒน ธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปนผอตี่แอวบานเฮา) 

๒. มอบกองอาคารสถานท่ี เสนอลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือทราบตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของชมรมจักรยาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการประสานการจัดสง (ราง) บันทึกขอตกลงวาดวย              

ความรวมมือในโครงการอบรมใหความรู เรื่อง การสงเสริมอนุรักษ

แหลงทองเท่ียว เชิงวัฒน ธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน              

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปนผอตี่แอวบานเฮา) กับเทศบาลตําบลแมกา 

เสนออธิการบดีลงนาม ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตอไป 

            

 

๖.๑.๒ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ

โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา            

และยกระดั บมาตรฐาน วิชา ชี พ          

ด านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          

ของภาคการผลิต และการบริการ 

ระหวาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห ง ช า ติ                   

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา            

และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาคการผลิตและ          

การบริการ ระหวาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว           

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

 

อยูระหวางดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ           

การสื่อสาร ในการนํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ

โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา และยกระดับ

มาตรฐานวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาคการผลิต

และการบริการ ระหว าง สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร          

และเทคโนโลยีแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม 

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

๖.๑.๓ (ราง) บันทึกขอตกลงใหความรวมมือ 

ในการรับชําระเงินค าธรรมเนียม

การศึ กษ า  (ค รั้ ง ท่ี  ๒ ) ระห ว า ง

มหาวิทยาลั ยพะ เยา กั บบริ ษั ท 

เคานเตอรเซอรวิส จํากัด 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงใหความรวมมือในการรับชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งท่ี ๒) 

ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด 

๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนอลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือทราบตอไป 

กองบริการการศึกษา ไดดําเนินการนํา (ราง) บันทึกขอตกลง

ใหความรวมมือในการรับชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

(ครั้งท่ี ๒) ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เคานเตอร

เซอรวิส จํากัด เสนอลงนาม เรียบรอยแลว และอยูระหวาง

ดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป    
 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๓๐... 

 

 



-๒๘- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๓๐ (๑๔/๒๕๖๐) เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๖.๒.๔ การศึกษาความเปนไปไดและผลกระทบ

การขอคืนสทิธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยาจากบริษัทเอกชนผูลงทุน 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. เห็นควรใหไมดําเนินการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา         

จากบริษัทเอกชนผูลงทุน 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ตรวจสอบสภาพของหอพัก และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดูแล          

และจัดทําแผนการซอมบํารุงทุก ๔ ป เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอนิสิต และศึกษาความเหมาะสม           

ของราคาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองคลัง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา             

กับบริษัทเอกชนผูลงทุน เพ่ือประสานหารือ เรื่อง การจัดทําแผนทางธุรกิจหอพักนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทเอกชนผูลงทุนดังกลาว ตอไป 

๔. มอบกองคลัง ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลาว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและใหบริการหอพัก ตอไป 

๖.๒.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การกําหนดแนวปฏิบัติและอัตรา

ค า ท่ี พั ก อ า ศั ย ห อ พั ก นิ สิ ต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดแนวปฏิบัติ

และอัตราคาท่ีพักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาตอไป 

๒. ใหระบุคาบริการสวนกลาง โดยแยกคาใชจายออกเปน ๒ สวน ใหชัดเจน ดังน้ี 

๒.๑ สวนของเงินรายไดคาหอพัก 

๒.๒ สวนของเงินรายไดของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. ใหตรวจสอบขอความในสัญญาของหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใหใชขอความ          

ในสัญญาเดิมเปนหลัก 

๔. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกลาว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาตอไป   

กองกิจการนิสิต ไดดําเนินการปรับแกไขรายละเอียด (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดแนวปฏิบัติ

และอัตราคาท่ีพักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว และอยูระหวางดําเนินการ

นํ า เส น อ ค ณ ะ ก รรม ก ารก าร เงิ น แ ล ะ ท รั พ ย สิ น                      

ของมหาวิทยาลัยพะเยาตอไป 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๓๒... 

 

 



-๒๙- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๓๒ (๒/๒๕๖๑) เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๓.๑ รายงานผลการประชุมการกําหนด

บทลงโทษ กรณี  ไมมาปฏิบัติงานคุม

สอบการไมสงผลการศึกษาเปนไป              

ต าม กํ าห น ด  ห รื อ ข อ แ ก ไข ผ ล

การศึกษา 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา

นิสิตเกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียน และการไมมาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... 

๒. มอบรองอธิการบดีฝายบริหาร ปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกลาว              

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบงานนิติการ กองการเจาหนาท่ี ตรวจสอบข้ันตอนการนําเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกลาว 

และนําเสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของตอไป 

 

 

 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดดําเนินการนํา (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผล

การศึ กษานิสิตเกินกวากําหนด การแก ไขผลการเรียน                  

และการไมมาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... เสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี ๑๓๓ (๓/๒๕๖๑) เรียบรอยแลว 

๔.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

กําหนดอัตราคารักษาพยาบาล หนวยบริการ

ทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคารักษาพยาบาล หนวยบริการทางทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

๒. มอบคณะทันตแพทยศาสตร ปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด

อัตราคารักษาพยาบาล หนวยบริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

... โดยหารือกับรองอธิการบดีฝายบริหารตอไป 

๓. มอบคณะทันตแพทยศาสตร ประสานศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา          

นําเรื่องดังกลาว เสนอคณะอนุกรรมการวางระบบการบริหารจัดการของศูนยการแพทย         

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

 

 

คณ ะทั นตแพทยศาสตร  ได ดํ า เนิ นการปรับ แก ไข                    

(ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กํ าหนดอัตรา                     

ค ารั กษ าพ ยาบ าล  ห น วยบ ริ ก ารท างทั น ต กรรม                      

คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ...               

และไดดําเนินการนําเสนอคณะอนุกรรมการวางระบบ           

การบริหารจัดการของศูนยการแพทยและโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เรียบรอยแลว 

๔.๓ (ราง) บันทึก... 

 

 



-๓๐- 
 

๔.๓ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ         

ท างวิ ช าก าร  ก าร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ

นวัตกรรมรายใหม (Innovative Startup) 

กิจกรรมสงเสริมศูนยพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 

UP-Soft square Smart Digital Center ระหวาง

บริษัท ซอฟตสแควร อินเตอรเนช่ัน

แนล จํากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 

(Innovative Startup) กิจกรรมสงเสริมศูนยพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 

UP-Soft square Smart Digital Center ระหวางบริษัท ซอฟตสแควร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทายาลัยพะเยา           

นําเรื่องดังกลาว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

 

อยูระหวางดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการนํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ             

การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม  (Innovative Startup) 

กิจกรรมสงเสริมศูนยพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจ

นวัตกรรมรายใหม  UP-Soft square Smart Digital Center 

ระหวางบริ ษัท ซอฟตสแควร  อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด           

กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           

เพ่ือทราบตอไป    

 

 

๔.๔ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ

โครงการใหบริการแชรรถจักรยาน

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหวาง

มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท โอเอฟ

โอ ไทย จํากัด 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการใหบริการแชรรถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท โอเอฟโอ ไทย จํากัด 

๒. มอบกองอาคารสถานท่ี ประสานสํานักงานสภามหาวิทายาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลาว            

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

 

 

กองอาคารสถานท่ี ไดดําเนินการนํา (ราง) บันทึกขอตกลง            

ความรวมมือโครงการใหบริการแชรรถจักรยานภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท 

โอเอฟโอ ไทย จํากัด เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบ 

เรียบรอยแลว 

๔.๕ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ          

ทางวิชาการ ระหวางสถาบันวิจัยดารา

ศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) กับ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 

(องคการมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลาว  

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

 

 

วิทยาลั ยพลั งงานและสิ่ งแวดลอม ไดดํ าเนินการนํ า                

(ร าง) บันทึกขอตกลงความรวมมื อทางวิชาการ ระหวาง

สถาบั นวิจั ยดาราศาสตร แห งชาติ  (องค การมหาชน )              

กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           

เพ่ือทราบ เรียบรอยแลว 

๔.๗ ขอหารือ... 

 

 



-๓๑- 
 

๔.๗ ขอห ารื อการป รั บ ป รุ งแนวท าง              

การเบิ กจ ายค าชดเชยคณ าจารย              

ไป ป ฏิ บั ติ งาน บ ริ ห าร วิ ช าก าร                

ในภาคเอกชนใหกับหนวยงานตนสังกัด 

ภายใต โครงการส งเสริ มบุ คลากร             

ด านวิทยาศาสตร เทคโน โลยี และ

นวัตกรรมจากมหาวิทยาลั ยและ

สถาบันวิจัยของรัฐ (Talent Mobility) 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการเบิกจายคาชดเชยคณาจารยไปปฏิบัติงานบริหารวิชาการ           

ในภาคเอกชนใหกับหนวยงานตนสังกัด ภายใตโครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ (Talent Mobility) 

๒. มอบผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันธิวัฒน  พิทักษพล) 

ประสานรองอธิการบดีฝายบริหารและผูท่ีเก่ียวของ นัดประชุมหารือการปรับปรุงแนวทางการเบิกจาย

คาชดเชย หลักเกณฑและอัตราเงินโครงการสงเสริมและสนับสนุนให คณาจารย                   

ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดดําเนินการนํา (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การเงิน การงบประมาณและ          

การพัสดุของทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี ๑๓๓ 

(๓/๒๕๖๑) เรียบรอยแลว 

๔.๘ ผลการจัดสงผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจําป ๒๕๖๐ 

 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดสงผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ๒๕๖๐           

ใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

อยู ระหว างดํ าเนินการของกองคลั ง ในการประสาน           

คณะ/วิทยาลัย จัดสงผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ๒๕๖๐           

ใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 

๖.๑.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง นโยบายการใหบริการและการใช

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ความมั่นคงปลอดภยั 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการใหบริการและการใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความมั่นคงปลอดภัย 

๒. มอบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนออธิการบดีลงนามตอไป 

 

ศู นย บ ริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร                      

ไดดําเนินการนํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

นโยบายการใหบริการและการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหมีความมั่นคงปลอดภัย เสนออธิการบดีลงนาม เรียบรอยแลว 

๖.๑.๖ ขอหารือแนวทางการดําเนินการประกัน

คุ ณภาพการศึ กษ าภ ายในระดั บ

หลักสูตร 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติมอบฝายวิชาการเสนอแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

กองบ ริ ก ารการศึ กษ า ได ดํ า เนิ น การนํ าแนวท าง                    

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี ๑๓๓ 

(๓/๒๕๖๑) เรียบรอยแลว 

 

๖.๑.๗ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๒- 
 

๖.๑.๗ ขออนุมัติการสงผลการศึกษาลาชา 

กรณี  นายสันติ   ศิ ริคชพันธุ  อาจารย

ประจํารายวิชา ๐๐๒๑๒๕ ดุริยางค

วิจักขณ และ ๒๐๑๑๐๓ ดนตรีกับชีวิตใน

สังคมไทย 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. อนุมัติให นายสันติ ศิริคชพันธุ อาจารยผูสอนประจําสาขาวิชาดุริยางคศาสตร สงผลการศึกษา

ลาชา ในรายวิชา ๐๐๒๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ กลุมเรียนท่ี ๓ และ ๒๐๑๑๐๓ ดนตรีกับชีวิต           

ในสังคมไทย กลุมเรียนท่ี ๑ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียน 

และการไมมาคมุสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จึงใหเวนโทษการกระทําความผิดไวกอน   

 

๑. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร ไดดําเนินการ 

สงผลการศึกษาในรายวิชา ๐๐๒๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ                

กลุมเรียนท่ี ๓ และ ๒๐๑๑๐๓ ดนตรีกับชีวิต ในสังคมไทย              

กลุมเรียนท่ี ๑ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ไปยังกองบริการการศึกษา เรียบรอยแลว 

๒. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร ไดดําเนินการ

ประสาน นายสันติ ศิริคชพันธุ กรณีการเวนโทษการกระทํา

ความผิดไวกอน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยูระหวาง

ดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต 

เกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียน และการไมมาคุมสอบ

ตามกําหนด พ.ศ. ... เรียบรอยแลว 

 

 

มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแกไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแกไขผลการศึกษา กรณี นายจอมภพ  ณ นครพนม อาจารยประจํา

รายวิชา ๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี นายจอมภพ  ณ นครพนม                                        

อาจารยผูสอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงคขอแกไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ    

เตรียมความพรอม ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวเนตรศิกาญจน พุทธชาดคําจันทร  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๐๙๕๗ จากเดิม B แกไขเปน B+ 

๒. นางสาวภาวิน ี เมืองวงค  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๑๐๓๗ จากเดิม B แกไขเปน B+ 

๓. นางสาวอมรรัตน จันทรผาสุข  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๑๒๔๐ จากเดิม B แกไขเปน B+ 

๔. นางสาวทันยา คําจุลลา  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๕๖๖๐ จากเดิม B แกไขเปน B+ 

ท้ังนี้ คณะศิลปศาสตร ไดตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีแกไขผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจํา                                

คณะศิลปศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไข                

ผลการศึกษาของนิสิต จํานวน ๔ ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของผูสอนโดยไมไดกรอกคะแนนสวนงานของนิสิต               

จึงทําใหรายงานผลการศึกษาของนิสิตไมตรงกับคะแนนท่ีนิสิตไดรับ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร จึงขออนุมัติแกไขผลการศึกษา กรณี นายจอมภพ  ณ นครพนม อาจารยผูสอนประจํา         

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ขอมลูประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบการขอแกไขผลการศึกษา กรณี นายจอมภพ  ณ นครพนม รายวิชา     

๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม เปนการกระทําความผิดครั้งแรก ของอาจารยผูสอนดังกลาว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดบทลงโทษ กรณีการไมสงผลการศึกษาตามกําหนด      

หรือขอแกไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๓๔- 
 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให นายจอมภพ  ณ นครพนม อาจารยประจํารายวิชา ๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑.๑ นางสาวเนตรศิกาญจน พุทธชาดคําจันทร  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๐๙๕๗ จากเดมิ B  แกไขเปน B+ 

๑.๒ นางสาวภาวิน ี เมืองวงค  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๑๐๓๗ จากเดิม B แกไขเปน B+ 

๑.๓ นางสาวอมรรัตน จันทรผาสุข  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๑๒๔๐ จากเดิม B แกไขเปน B+ 

๑.๔ นางสาวทันยา คําจุลลา  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๕๖๖๐ จากเดิม B แกไขเปน B+ 

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียน 

และการไมมาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จึงใหเวนโทษการกระทําความผิดไวกอน 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง ขออนมุัติแกไขผลการศกึษา กรณี นายกรธัช  ปญญาจนัทร อาจารยประจํารายวิชา 

๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี นายกรธัช  ปญญาจันทร                                               

อาจารยผูสอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงคขอแกไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนายศักดิ์สิริ  เลิศบันลือชัย รหัสนิสิต ๖๐๐๗๖๓๗๙ จากเดิม F แกไขเปน B+               

ท้ังนี้ คณะศิลปศาสตร ไดตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีแกไขผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร                  

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขผลการศึกษาของนิสิต           

รายดังกลาว เนื่องจากความผิดพลาดครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดของผูสอนท่ีเดิมใหอักษร I ไวกอนเพราะนิสิตขาดสงงาน              

แตเม่ือตรวจสอบแลวพบวานิสิตไดสงงานแลว จึงทําใหเกิดขอผิดพลาดเนื่องจากกรอกผลการเรียนเปนอักษร F ซ่ึงในความเปนจริง    

นิสิตตองไดผลการเรียนเปน B+ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร จึงขออนุมัติแกไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปญญาจันทร อาจารยผูสอนประจํา         

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ขอมลูประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบการขอแกไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปญญาจันทร รายวิชา     

๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เปนการกระทําความผิดครั้งแรก ของอาจารยผูสอนดังกลาว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดบทลงโทษ กรณีการไมสงผลการศึกษาตามกําหนด      

หรือขอแกไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๓๕- 
 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติให นายกรธัช  ปญญาจันทร อาจารยประจํารายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนายศักดิ์สิริ  เลิศบันลือชัย รหัสนิสิต ๖๐๐๗๖๓๗๙ 

จากเดิม F แกไขเปน B+ 

๒. เนื่องจากมหาวทิยาลัยพะเยา อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียน 

และการไมมาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จงึใหเวนโทษการกระทําความผิดไวกอน 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง การสอบสวนขอเทจ็จริง กรณี อาจารยยกเลกิการสอบโดยไมแจงกรรมการคุมสอบทราบ 

ของ นางสาวสิริมา  นาคสาย 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี             

อาจารยยกเลิกการสอบโดยไมแจงกรรมการคุมสอบทราบ ของ นางสาวสิริมา นาคสาย อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ             

ในรายวิชา ๑๒๒๒๒๐ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐                  

ซ่ึงจัดสอบเม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หองสอบ C – ๑๐๑ และ C – ๑๐๒ เนื่องจาก                

ไมรอบคอบและขาดการตรวจสอบกอนการแจงยกเลิกการสอบใหกับกรรมการคุมสอบ นั้น  

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนขอเท็จจริง กรณี อาจารย

ยกเลิกการสอบโดยไมแจงกรรมการคุมสอบทราบ ของ นางสาวสิริมา นาคสาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

  กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบขอมูลแลว พบวา  

๑. เปนการกระทําความผิดครั้งแรก ของ นางสาวสิริมา นาคสาย อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง เห็นวา นางสาวสิริมา นาคสาย ไมไดสอเจตนาทางในทางมิชอบ คณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร ไดออกหนังสือวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษรแลว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบและกําหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบ        

ไมมาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๓๖- 
 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี นางสาวสิริมา  นาคสาย อาจารยยกเลิกการสอบ

โดยไมแจงกรรมการคุมสอบทราบ ในรายวิชา ๑๒๒๒๒๐ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ           

การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียน 

และการไมมาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จงึใหเวนโทษการกระทําความผิดไวกอน 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงินใหบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาโดยผานบัญชีเงินเดือน 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายในการจายเงินใหแกบุคลากร นิสิต รานคาตางๆ ท่ีทําธุรกรรม

รวมกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีการโอนเงินผานธนาคาร เพ่ือใหการจายเงินคาใชจายของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับ   

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการโอนเงินยืมทดรองจาย และคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร เชน เงินคาตอบแทนการสอน 

คาใชจายเก่ียวกับการเดินทางไปปฏิบัติงาน เปนตน ผานบัญชีท่ีรับเงินเดือนของบุคลากรเทานั้น แตท้ังนี้ไมรวมถึงคาใชจาย 

ท่ีมีสัญญาใหจายตามบัญชีธนาคารท่ีสัญญาระบุใหจาย นั้น 

  กองคลัง จึงขออนุมัติขออนุมัติโอนเงินใหบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาโดยผานบัญชีเงินเดือน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติในหลักการ การโอนเงินยืมทดรองจาย และคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 

ผานบัญชีธนาคารท่ีรับเงินเดือนของบุคลากรเทานั้น ท้ังนี้ ไมรวมถึงคาใชจายท่ีมีสัญญาใหจายตามบัญชีธนาคาร          

ท่ีสัญญาระบุใหจาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 

 



-๓๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติแกไขผลการศึกษา กรณี นายศุภโชค  โปษยานนท อาจารยประจํารายวิชา 

๑๒๗๑๓๑ การถายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

กรณี นายศุภโชค  โปษยานนท อาจารยผูสอนประจําสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม มีความประสงคขอแกไขผลการศึกษา         

ในรายวิชา ๑๒๗๑๓๑ การถายภาพดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวนภสร   เจริญชื่น  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๑๙๕๑  จากเดิม F   แกไขเปน C+                

๒. นางสาวฐิติพรรณ   สําเภารอด  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๑๗๒๖  จากเดิม C+  แกไขเปน F 

ท้ังนี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีแกไขผลการศึกษา         

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑                          

เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขผลการศึกษาของนิสิตจํานวน ๒ ราย เนื่องจากเกิดจาก                  

ความผิดพลาดของผูสอนโดยกรอกคะแนนรวมตลอดการศึกษา สลับชอง จึงทําใหรายงานผลการศึกษาของนิสิต                    

ไมตรงกับคะแนนท่ีนิสิตไดรับ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร จึงขออนุมัติแกไขผลการศึกษา กรณี นายศุภโชค  โปษยานนท        

อาจารยผูสอนประจําสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ขอมลูประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบการขอแกไขผลการศึกษา กรณี นายศุภโชค  โปษยานนท รายวิชา     

๑๒๗๑๓๑ การถายภาพดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร เปนการกระทําความผิดครั้งแรก ของอาจารยผูสอนดังกลาว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดบทลงโทษ กรณีการไมสงผลการศึกษาตามกําหนด      

หรือขอแกไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติให นายศุภโชค  โปษยานนท อาจารยประจํารายวิชา ๑๒๗๑๓๑ การถายภาพดิจิทัล  

เพ่ือการสื่อสาร ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ แกไขผลการศึกษาของนสิิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ นางสาวนภสร   เจริญชื่น  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๑๙๕๑  จากเดิม F แกไขเปน C+ 

๑.๒ นางสาวฐิติพรรณ   สําเภารอด  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๑๗๒๖  จากเดิม C+ แกไขเปน F 

๒. เนื่องจากมหาวทิยาลัยพะเยา อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียน 

และการไมมาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จงึใหเวนโทษการกระทําความผิดไวกอน 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 

 

 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติการสงผลการศึกษาลาชา กรณี ดร.จุมภฏ  สนิทธางกูร อาจารยประจํา

รายวิชา ๐๐๔๑๐๑ ศิลปะในการดําเนินชีวิต 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

กรณี ดร.จุมภฏ  สนิทธางกูร อาจารยผูสอนประจําสาขาวิชาการบัญชี ไดสงรายงานผลการศึกษาลาชากวากําหนด  

ในรายวิชา ๐๐๔๑๐๑ ศิลปะในการดําเนินชีวิต ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) เนื่องจาก 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดังกลาว ทําการพิมพเอกสารเพ่ือสงผลการเรียน แตมิไดทําการสงผลการเรียนเพ่ือยืนยัน         

ผลการเรียนของนิสิตในระบบทะเบียนออนไลน สงผลใหระบบทะเบียนไมแสดงผลการเรียนของนิสิต ท้ังนี้             

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีสงแบบรายงานผลการเรียนลาชา และคณะฯ          

ไดจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหสงผลการศึกษาลาชา ในรายวิชา ๐๐๔๑๐๑ ศิลปะในการดําเนินชีวิต            

กลุมเรียนท่ี ๑๑ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร จึงขออนุ มัติการสงผลการศึกษาลาชา กรณี                             

ดร.จุมภฏ  สนิทธางกูร อาจารยประจํารายวิชา ๐๐๔๑๐๑ ศิลปะในการดําเนินชีวิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแลวพบวา เปนการขอสงแบบขอแกไขการรายงานผลการศึกษาลาชา               

เปนครั้งแรก ของอาจารยผูสอนดังกลาว  

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดบทลงโทษ กรณีการไมสงผลการศึกษาตามกําหนด                         

หรือขอแกไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติให ดร.จุมภฏ  สนิทธางกูร อาจารยผูสอนประจําสาขาวิชาการบัญชี สงผลการศึกษาลาชา  

ในรายวิชา ๐๐๔๑๐๑ ศิลปะในการดําเนินชีวิต ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC)   

๒. เนื่องจากมหาวทิยาลัยพะเยา อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียน 

และการไมมาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จงึใหเวนโทษการกระทําความผิดไวกอน 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 

 

 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัตกิารสงเอกสารเบิกจายลาชา ในเดอืนตลุาคม ๒๕๖๐ –  เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการสง

เอกสารเบิกจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขอ ๕ กรณีผูขอเบิกเงินไมสามารถสงเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด           

ใหผูขอเบิกเงินทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอคณะกรรมการบริหารและถือเปนเหตุของโทษทางวินัยได           

ซ่ึงมีสวนงานขอสงเอกสารเบิกจายลาชา ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. กองบริการการศึกษา เบิกคาถายเอกสาร ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เบิกจายลาชา            

เปนจํานวนเงิน ๔๕,๑๘๔.๓๐ บาท เนื่องจากบริษัทฯ จัดสงเอกสารใบแจงหนี้ใหกับหนวยงานลาชา 

๒. คณะวิทยาศาสตรการแพทย เบิกคาอากรแสตมปและคาไปรษณีย ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – 

เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ลาชา เปนจํานวนเงิน ๔๗๒ บาท เนื่องจากในแตละเดือนมีคาใชจาย

จํานวนไมมาก จึงมีการดําเนินการรวบรวมคาใชจายเพ่ือขออนุมัติเบิกรวบยอดกัน 

  กองคลั ง จึงขอใหชี้ แจงเหตุผลความจําเปนและขออนุ มัติการส งเอกสารเบิกจายลาช า                 

ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  เดือนมกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการสงเอกสารเบิกจายลาชา ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –           

เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด ดังนี ้

๑. กองบริการการศึกษา เบิกคาถายเอกสาร ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เบิกจายลาชา            

เปนจํานวนเงิน ๔๕,๑๘๔.๓๐ บาท เนื่องจากบริษัทฯ จัดสงเอกสารใบแจงหนี้ใหกับหนวยงานลาชา 

๒. คณะวิทยาศาสตรการแพทย เบิกคาอากรแสตมปและคาไปรษณีย ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – 

เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ลาชา เปนจํานวนเงิน ๔๗๒ บาท เนื่องจากในแตละเดือนมีคาใชจาย

จํานวนไมมาก จึงมีการดําเนินการรวบรวมคาใชจายเพ่ือขออนุมัติเบิกรวบยอดกัน 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง แนวปฏิบัติการปรับแกไขหรือเพิ่มเติมระเบียบ ขอบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย ไดมีการปรับแกไขหรือเพ่ิมเติมระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา นั้น  

  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา จึงขอเสนอแนวปฏิบัติการปรับแกไขหรือเพ่ิมเติมระเบียบ 

ขอบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใหดําเนินการจัดทําตารางเปรียบเทียบ พรอมเหตุผลการปรับแกไข           

กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาตอไป 

 

 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๔๐- 
 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการปรับแกไขหรือเพ่ิมเติมระเบียบ ขอบังคับ           

และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย จัดทําตารางเปรียบเทียบ พรอมเหตุผลการแกไข 

กอนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาตอไป 

 

ระเบยีบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจงเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย

การเตรียมบุคลากรกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ 

๑) ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินโครงการหรือจัดทําหลักสูตรการศึกษา เพ่ือเผยแพร          

ใหความรูความเขาใจ เก่ียวกับงานดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหแกเยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

๒) ใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร รัฐศาสตร และสังคมศาสตร 

หรือสาขาวิชาท่ีมีการผลิตบัณฑิตเขาสูกระบวนการยุติธรรม พิจารณาพัฒนาหลักสูตร          

การเรียนการสอนโดยบรรจุหัวขอวิชาท่ีเปนองคความรูดานกระบวนการยุติธรรมไวในหมวดวิชาบังคับ 

๓) เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการตามขอ ๑ หรือ ๒ ใหแจงผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ

อุดมศึกษาทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับจากสภาสถาบันอุดมศึกษาไดมีมติใหความเห็นชอบ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานผลรางวัลการประกวดภาพถายเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๑ ในหัวขอ “Amazing Heart 

Magha puja Day มหัศจรรยใจ วันพระใหญ มาฆบูชา ๒๕๖๑” ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

โดยมีรายนามผูไดรับรางวัล จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑) ชนะเลิศ นางสาวนิรุชา นาวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

๒) รองชนะเลิศ นายอาวุธ เยี่ยมศักดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายภัทรภูมิ เพียงตา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

๔) ขวัญใจมหาชน นายกิตติคุณ คํารักษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝายบริหาร... 

 

 



-๔๑- 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งท่ี ๔๑ (๒/๒๕๖๑) เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม L๘๑๒ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ รายงานการสรุปสัดสวนขอคําถามและสัดสวนคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  

ดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) เกณฑการประเมิน 

๒) ตารางผลคะแนนการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ป ๒๕๖๐ ของสถาบนัอุดมศึกษา จํานวน ๘๑ หนวยงาน 

๓) ตารางหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖.๒.๒.๓ กําหนดการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ครั้งท่ี ๔ (๒/๒๕๖๑) ในวันอังคารท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมชูชาติ กีฬาแปง 

ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

๖.๒.๓ ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันธิวัฒน  พิทักษพล) 

รายงานการจัดสงบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) และผลการพิจารณาการคัดเลือกการสนับสนุน (รอบท่ี ๒) 

ตามโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผูประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ๒๐ รายนํารอง (๒๐ Flagships)           

ของกองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ TED FUND เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในสวน

ท่ีเก่ียวของตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกลาวขอบคุณ... 

 

 



-๔๒- 
 

ประธานกลาวขอบคุณ และกลาวปดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวนาน) (ดร.สมบูรณ  ฟูเต็มวงศ) 

ผูชวยเลขานุการ  ผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม  ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

 

 

 

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

(ดร.สําราญ  ทองแพง) 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
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