
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๑๓๖ (๖/๒๕๖๑) 

วนัพธุที ่๙ เดือนพฤษภาคม 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 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(นายสัตวแพทย์สมชาติ  ธนะ) แทน 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
 ๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 
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๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(นายชัย  วิชัยศรี) แทน 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 

๑๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า) แทน  

๒๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๖. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๗. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๘. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๙. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 
 ๓๐. ผู้อ านวยการกองกลาง... 
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๓๐. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๑. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายวิทูรย์  ตลุดก า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ  
๑๕. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล บรรณารักษ์ 
๑๖. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๘. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ระเบียบวาระที่ ๑... 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ท่าน คือ             
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์ (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์) 

๒. แนะน า รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๓. แนะน าเมนู “บิงซู” (น้ าแข็งใสเกล็ดหิมะ) จากร้านเอ้ืองค า คอฟฟ่ี มหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย ดังต่อไปนี้  
๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร  ชมภูรัตน์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  จันทะคุณ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน สังกัด วิทยาลัยการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์  ช่อล าเจียก ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

สังกัด วิทยาลัยการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๕. มอบส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าหนังสือนัดประชุมคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน            

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา         
ผู้สมควรด ารงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑           
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชูชาติ  กีฬาแปง ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๓๕ (๕/๒๕๖๑)  เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๕ (๕/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงาน           
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๕ (๕/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน     

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา                        
ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                              
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ กองคลัง จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
มาตรการป้องกันการทุจริต และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของมหาวิทยาลัยพะเยา                     
พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

   กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการด าเนินการ               
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ       
ภาครัฐของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบกองคลัง น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง      
ส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์          
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยพะเยา ตกลงจะด าเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค           
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เครื่อง ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการ       
ทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ได้ด าเนินการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงไปแล้ว ๑๕๐ เครื่อง ทั้งนี้ กสทช. 
และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับพุทธศักราช ๒๕๖๑ ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค              
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเปิดห้องปฏิบัติการ             
ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงฟรี จ านวน ๕๐ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป    
จนกว่าจะครบตามจ านวน นั้น 

   เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ สามารถด าเนินการภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้อง                   
เป็นไปตามกรอบและแนวทางของความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง                    
วิทยุกระจายเสียง ส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติ     
ยกเว้นค่าบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นจ านวน ๕๐ เครื่อง รายละเอียดปรากฏ               
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติยกเว้นค่าบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นจ านวน ๕๐ เครื่อง ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเว้นค่าบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง                
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นจ านวน ๕๐ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจ านวน 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย                
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา       
จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕      
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

๒. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังกล่าว ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาพิจารณารับรองหลักสูตรด้วย 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ     
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้                                         
เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าว                     
ได้จาก www.mua.go.th/prweb เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง โครงการวจิยังบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๒ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท               
(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐     
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ กองทุนเพ่ือการศึกษา                              
ให้ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                              
เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนายา อาหาร เครื่องส าอางและสมุนไพร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 

 

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


-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏ         
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

(ฉบับแก้ไข) 
สรุปเรื่อง 
  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระบบ     
บริหารคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไข) เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ                 
เป็นจ านวนน้อย คณะท างานฯ จึงมีมติปรับลดจ านวนรุ่นการอบรมของหลักสูตรต่างๆ ลง และยกเลิกการอบรมหลักสูตร 
เรื่อง ทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
จึงได้ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าอบรมหลักสูตรจ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง Outcome-Based-Education (OBE) ส าหรับผู้สอน 
๒. โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis 
๓. โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง ทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง ผลการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอแจ้งผลการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)          
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการให้ด าเนินการ จ านวน ๕ ทีม ได้แก่ Arc Begins, DOUBLE U,                    
Pay Reminder, MeBag และ close up โดยทีมที่ไม่ผ่านการอนุมัติ สามารถน าข้อคิดเห็นของคณะกรรมการไปปรับปรุง 
และเข้ามาแข่งขันใหม่ได้ในรอบต่อๆ ไปได้ ทั้งนี้ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ 
(Startup Thailand League) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           
ซ่ึงมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งทีม Startup เข้าร่วมการแข่งขันจ านวน ๙ ทีม ได้แก่ SportHub, RubberPlus, Arc Begins,                                 
DOUBLE U, Pay Reminder, BlackSheep, MeBag, Nemui-Yo และ close up รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๔ ราย โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้มีกิจกรรม                       
การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and Innovation Business Incubation : TBI)                       
เพ่ือยกระดับและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา                                          
ได้เข้าร่วมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                      
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รายละเอียดปรากฏ             
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 

 

 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน        
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 

 

 



-๑๒- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๑๐ 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... 

 

 



-๑๓- 
 

- 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... 

 

 



-๑๔- 
 

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... 

 

 



-๑๕- 
 

- 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... 

 

 



-๑๖- 
 

- 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 ในการจัดส่ง 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเช่ือสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ก่อนน าเสนอลงนาม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
เพื่อทราบต่อไป 
 
 

 

- 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 ระหว่ างรองอธิการบดี ฝ่ ายกิ จการนิ สิ ตพิ จารณา            
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาค
เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ให้สอดคล้องกับ
ระเบี ยบการเงิน กับรองอธิการบดี ฝ่ ายกิ จการนิ สิ ต           
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

 

 
 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖... 

 

 



-๑๗- 
 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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 ในการออกแบบ
เข็ มที่ ระลึ ก ในแต่ ละประเภท/ระดั บ  ก่ อน น าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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

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

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

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

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในการ           
น า  (ร่ า ง ) ร ะ เบี ย บ ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะ เย า  ว่ าด้ วย                      
การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
ข้ อบั งคั บ ระเบี ยบ และประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา                   
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๘.๓ (ร่าง) ระเบียบ... 

 

 



-๑๘- 
 

๔.๘.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

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

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

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการน า (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้ วย            
การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
ข้อบั งคับ ระเบี ยบ 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 
ในการปรับแก้ ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย             
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์             
ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ กับรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

 

 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๙... 

 

 



-๑๙- 
 

- 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 าเนินการของกองอาคารสถานที่ ในการติดตาม 
(ร่ า ง ) บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ                        
ในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์  
แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒน ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น              
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่วบ้านเฮา) กับเทศบาลต าบลแม่กา 
ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม ต่อไป 
            

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 าเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

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

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

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

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ ๒) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 
 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๐... 

 

 



-๒๐- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า
ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน            
และให้บริการหอพัก ต่อไป 

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   

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียด (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติ
และอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น า เส น อ ค ณ ะ ก รรม ก ารก าร เงิ น แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น                      
ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๒... 

 

 



-๒๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๒ (๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ         

ท างวิ ช าก าร  ก ารพั ฒ น าธุ รกิ จ
นวัตกรรมรายใหม่  (Innovative Startup) 
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
UP-Soft square Smart Digital Center ระหว่าง
บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 

(Innovative Startup) กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
UP-Soft square Smart Digital Center ระหว่างบริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานส านักงานสภามหาวิทายาลัยพะเยา           
น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ             
การพัฒนาธุรกิ จนวัตกรรมรายใหม่  (Innovative Startup) 
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
นวั ตกรรมรายใหม่  UP-Soft square Smart Digital Center 
ระหว่างบริษัท ซอฟต์สแควร์  อินเตอร์ เนช่ันแนล จ ากัด           
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อทราบต่อไป    
 
 

๔.๘ ผลการจัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๐           
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

อยู่ ระหว่ างด าเนินการของกองคลั ง ในการประสาน           
คณะ/วิทยาลัย จัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๐           
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๓... 

 

 



-๒๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๓.๑ ขออนุ มั ติ แนวทางการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ในส่วนขององค์ประกอบที่ ๑.๑ ดังนี ้
๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนด Username และ Password เพื่อเข้า

ระบบ CHE QA online ให้กับกองบริการการศึกษา เพื่อให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบการกรอก
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑.๑ 

๒. การตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในส่วนของ
องค์ประกอบที่ ๑.๑ 
๒.๑  เมื่ อคณะ/วิทยาลั ย กรอกข้อมู ลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                      

ระดั บหลั กสู ตร (SAR) องค์ ประกอบที่  ๑.๑ ในระบบ CHE QA online เรี ยบร้อยแล้ ว                           
ให้แจ้งกองบริการการศึกษาทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น 

๒.๒  เมื่ อคณะ/วิทยาลัย ได้ รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน             
ระดับหลักสูตร (CAR) เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งกองบริการการศึกษาทราบอีกครั้ง             
เพื่อทราบผลการประเมินในส่วนขององค์ประกอบที่ ๑.๑ 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานแจ้งคณะ/วิทยาลัย รับทราบมติที่ประชุม 
 
 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยชุมชน ส าหรับนิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยชุมชน โครงการพิเศษ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน ส าหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน โครงการพิเศษ  

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่าน
รายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยชุมชน ส าหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๒.๑ ขอหารอื... 

 

 



-๒๓- 
 

๖.๒.๑ ขอหารือ เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานเพื่อส าเร็จการศึกษาของนิสิต  
ว่าควรก าหนดระยะเวลาการใช้แบบตอบ
รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ 
ซึ่ งยั งอยู่ ในสถานะรอการตี พิ มพ์             
(In press) หรือไม่ 

มติ  ที่ประชุมได้ถกในประเด็นทางวิชาการและความยากในการตีพิมพ์ผลงาน ตลอดจนคุณภาพ           
ของวารสารแล้วจึงมีมติ อนุมัติการใช้หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
เพื่อการส าเร็จการศึกษาของนิสิต โดยให้คณะติดตามการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์             
ทางวิชาการของนิสิต พร้อมน าส่งหลักฐานที่ได้เผยแพร่แล้วให้กับมหาวิทยาลัย อนึ่ง หากพบว่านิสิต            
ไม่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ตามที่ระบุในหนังสือตอบรับ ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาบัตรต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อส าเร็จการศึกษาของนิสิต  
ว่าควรก าหนดระยะเวลาการใช้แบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน          
ในวารสารวิชาการ ซึ่งยังอยู่ ในสถานะรอการตีพิมพ์  (In press) 

หรือไม่ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๔ (๔/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติการแต่งกายของนิสิต             
และบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ         
หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศก าเนิด 
พ.ศ. ... 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแต่งกายของนิสิต            

และบัณฑิต  ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศก าเนิด พ.ศ. ... โดยมอบ 
กองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข ข้อ ๕ นิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศก าเนิดที่มีความประสงค์          
จะแต่งกายตามเพศสภาพในการเข้าเรียน หรือเข้าสอบวัดผล โดยไม่ต้องยื่นค าร้อง                   
ต่อคณะกรรมการ    

๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแต่งกายของนสิติ             
และบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับ
เพศก าเนิด พ.ศ. ... และได้ด าเนินการน าเสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ค่ าธรรมเนี ยมการยื่ นเสนอขอรั บ          
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับ            

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นัดประชุมหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร            

เพื่อปรับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา           
ในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการนัดประชุมหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร            
เพื่อปรับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์          
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๒๔- 
 

๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง           
การให้ ทุ นการศึ กษาแก่ ผู้ น านิ สิ ต                
ที่ ไม่สามารถใช้สิทธ์ิได้  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์            
การยกเว้นค่ าธรรมเนี ยมการศึกษา          
ของผู้น านิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบโดยมอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไขช่ือเรื่อง             
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้น านิสิตที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต           
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เหมาะสม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้น านิสิต                
ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ การยกเว้นค่ าธรรมเนี ยมการศึกษา          
ของผู้น านิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และได้ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการย่อย ๑/๒๕๖๑ ภายใต้บันทึก
ข้ อตกลงความร่ วมมื อ โครงการ  
ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม             
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย          
ของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) ระหว่ างส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ          
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย ๑/๒๕๖๑ ภายใต้บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม            
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ                     
การแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ ประสานเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย 
๑/๒๕๖๑ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม            
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน 
เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถการแข่ งขั นในภาคเอกชน           
(Talent Mobility) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ร ะ ห ว่ า งม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะ เย า                   
ก ับ  National Technical of Athens 

(NTUA) ประเทศกรีซ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ National 

Technical of Athens (NTUA) ประเทศกรีซ  
๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว            

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ National 
Technical of Athens (NTUA) ประเทศกรีซ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ (ร่าง) คู่มือ... 

 

 



-๒๕- 
 

๔.๕ (ร่าง) คู่มือการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสั งคม หลั กสู ตรปรับปรุ ง           
พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพิเศษ 

 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) คู่มือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพิเศษ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่
ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์           
จ านวน ๒ หลักสูตร 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสานกับกองบริการการศึกษา 
ทบทวนการขอเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการประสาน           
กับกองบริการการศึกษา ในการทบทวนการขอเลื่อนแผน 
การเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
 

๖.๑.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   
นายจอมภพ  ณ นครพนม อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายจอมภพ  ณ นครพนม อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวเนตรศิกาญจน ์ พุทธชาดค าจันทร์  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๐๙๕๗ จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๒ นางสาวภาวิน ี เมืองวงค์  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๑๐๓๗ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+ 
๑.๓ นางสาวอมรรัตน ์ จันทร์ผาสุข  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๑๒๔๐ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+ 
๑.๔ นางสาวทันยา ค าจุลลา  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๕๖๖๐ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+ 

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

 

คณะศิลปศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว  

๖.๑.๑.๒ ขออนุมัติ... 

 

 



-๒๖- 
 

๖.๑.๑.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนายศักดิ์สิ ริ   เลิศบันลือชัย รหัสนิสิต 
๖๐๐๗๖๓๗๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น B+ 

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

 
 

คณะศิลปศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว  

๖.๑.๒ การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี อาจารย์ยกเลิก
การสอบโดยไม่แจ้งกรรมการคุมสอบทราบ 
ของ นางสาวสิริมา  นาคสาย 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวสิริมา  นาคสาย อาจารย์ยกเลิกการสอบ

โดยไม่แจ้งกรรมการคุมสอบทราบ ในรายวิชา ๑๒๒๒๒๐ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ           
การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

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

 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รับทราบมติ           
ที่ประชุม และได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ขอ อ นุ มั ติ โอ น เงิ น ให้ บุ ค ล าก ร
มหาวิทยาลัยพะเยาโดยผ่านบัญชีเงินเดือน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ การโอนเงินยืมทดรองจ่าย และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร ผ่านบัญชีธนาคารที่รับเงินเดือนของบุคลากรเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย         
ที่มีสัญญาให้จ่ายตามบัญชีธนาคารที่สัญญาระบุให้จ่าย 
 
 
 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขออนุมัติ... 

 

 



-๒๗- 
 

๖.๑.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   
นายศุภโชค  โปษยานนท์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๗๑๓๑ การถ่ายภาพ
ดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายศุภโชค  โปษยานนท์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๑๓๑ การถ่ายภาพดิจิทัล  

เพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวนภสร   เจริญช่ืน  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๑๙๕๑  จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๑.๒ นางสาวฐิติพรรณ   ส าเภารอด  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๑๗๒๖  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น F 

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

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รับทราบมติ           
ที่ประชุม และได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๕ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี ดร.จุมภฏ  สนิทธางกูร อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๐๐๔๑๐๑ ศิลปะ          
ในการด าเนินชีวิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.จุมภฏ  สนิทธางกูร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี ส่งผลการศึกษาล่าช้า  

ในรายวิชา ๐๐๔๑๐๑ ศิลปะในการด าเนินชีวิต ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC)   
๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการเรียน 
และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ... จึงให้เว้นโทษการกระท าความผิดไว้ก่อน 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รับทราบมติ           
ที่ประชุม และได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ ขออนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า 
ในเดื อนตุ ลาคม ๒๕๖๐ –  เดื อน
มกราคม ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –           
เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด ดังนี ้
๑. กองบริการการศึกษา เบิกค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายล่าช้า            

เป็นจ านวนเงิน ๔๕,๑๘๔.๓๐ บาท เนื่องจากบริษัทฯ จัดส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ให้กับหน่วยงานล่าช้า 
๒. คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ เบิกค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณีย ์ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – 

เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ล่าช้า เป็นจ านวนเงิน ๔๗๒ บาท เนื่ องจากในแต่ละเดือน                      
มีค่าใช้จ่ายจ านวนไม่มาก จึงมีการด าเนินการรวบรวมค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติเบิกรวบยอดกัน 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๔ (๔/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ 

๒ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอ                            
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นัดประชุม   
หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเพ่ือปรับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับ     
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ในการประชุม
ครั้งต่อไป นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา              
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมส าหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินค่าตอบแทน                 

การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว           
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินค่าตอบแทน                                 
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์   
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับผู้มีหน้าที่     
ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมส าหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานกองคลัง 
น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 

 

 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและ             
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๙ (๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่   

๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้ก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยพะเยา ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ                  
ในการท างานร่วมกัน รวมทั้งเป็นค่านิยมของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ นั้น 

  หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขออนุมัติปรับเพ่ิมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรม             
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
อนุมัติปรับเพ่ิมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา     
ตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับเพ่ิมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส              
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบกองกลาง ปรับเพ่ิมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model และโครงการ GSB 
Innovation Club” 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับธนาคารออมสิน ได้มีข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และได้ประชุม                  
เชิงปฏิบัติการในโครงการ Start Up Academy, ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
ผู้ประกอบการที่สามารถด าเนินธุรกิจแนวใหม่ โดยการปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย และสร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการ      
ให้กับนิสิต ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น   

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรม
ผลิ ตภัณ ฑ์ ร่ วมกั บสถาบั นการศึ กษา  Startup University Model และโครงการ GSB Innovation Club” 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๓๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University 
Model และโครงการ GSB Innovation Club” ต่อไป       
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา Startup University Model และโครงการ GSB Innovation Club” 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบบทสรุปผู้บริหาร “รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙” 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าบทสรุปผู้บริหาร “รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพ่ือใช้เป็นข้อมูล            
ส าหรับผู้บริหารในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย นั้น   

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบบทสรุปผู้บริหาร “รายงาน                  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙” 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
ให้ความเห็นชอบบทสรุปผู้บริหาร “รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙” ต่อไป       
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบบทสรุปผู้บริหาร “รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร              
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙” 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหารดังกล่าว 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕... 

 

 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติการสง่ผลการศกึษาลา่ชา้ กรณี แพทย์หญิงสรสัวด ี เถลิงศก อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๒๒๗๐๗ รังสีวินิจฉัย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๓๒๒๗๐๗ รังสีวินิจฉัย 
หมู่เรียนที่ ๒ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) เนื่องจาก ไม่ได้รับแบบรายงานผลการศึกษา            
จากศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และศูนย์การแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ท าให้เกิดความล่าช้า          
ในการจัดส่งผลการศึกษาในรายวิชาดังกล่าวให้กับกองบริการการศึกษา (วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐) ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์         
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีส่งแบบรายงานผลการเรียนล่าช้า และคณะฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขออนุมัติน าผลการศึกษา
เข้าสู่ระบบก่อน เพ่ือไม่ให้กระทบกับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดปฏิทินการศึกษา นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๓๒๒๗๐๗ รังสีวินิจฉัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษาล่าช้า               
เป็นครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๒๒๗๐๗ รังสีวินิจฉัย ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๓๓- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ในรายวิชา ๓๒๒๗๐๗ รังสีวินิจฉัย หมู่เรียนที่ ๒ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) 
ให้กับนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวสิริกร สาททอง รหัสนิสิต  ๕๕๐๕๐๒๖๓  
๑.๒ นางสาวสุทธินี ผกานนท ์ รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๒๘๖  
เนื่องจากไม่ได้รับแบบรายงานผลการศึกษา จากศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 
และศูนย์การแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งผลการศึกษา 
ในรายวิชาดังกล่าวให้กับกองบริการการศึกษา  

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

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

งบประมาณแผน่ดนิ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยส านักงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในก ากับของรัฐ จัดท าค าขอ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม        
โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    
แห่งชาติ (สวทน.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม          
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 
ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน           
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัย   

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๓๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) ต่อไป       
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว          
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง ขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๓๗ (๖/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กองทุนวิจัยกองทุนเพ่ือการศึกษา) และขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองทุนเพ่ือการศึกษา กองทุนวิจัย และกองทุนสินทรัพย์ถาวร) ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น   
  กองแผนงาน จึงขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒ รายการ 
ดังนี้ 

๑. กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง         
จ านวน ๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่าง            
การด าเนินงานโครงการ 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุนการวิจัยงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)     
เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัย  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๓๕- 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
ขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 

๑. กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง         
จ านวน ๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่าง            
การด าเนินงานโครงการ 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุนการวิจัยงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)     
เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัย       

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 

๑. กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง         
จ านวน ๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่าง            
การด าเนินงานโครงการ 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุนการวิจัยงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)     
เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘... 

 

 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา  
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้ปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ                

พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี        

ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรควบระดับ

ปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๑  
๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการแพทย์       

แผนจีนบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑  
๔. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต       

พ.ศ. ๒๕๖๑  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี        
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการแพทย์       
แผนจีนบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑  

๔. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต       
พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๓๗- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี        
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร          
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต       
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน           
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากพันธกิจด้านการบริหารสู่ผลผลิตของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๓ (๑๔/๒๕๖๐)    
เมื่อวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑๑ เรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุน                       
ต่อหน่วยผลผลิต ที่ประชุมมีมติเห็นชอบช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการค านวณเป็นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘                        
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) และมอบกองคลัง ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต   
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา          
ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรขององค์กร             
ให้เกิดความคุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้มีนโยบายให้กองคลังและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การค านวณต้นทุน              
ต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ แนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์ต้นทุน                      
ต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ในการวางแผนทางการด าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่า และการบริหารทรัพยากร                     
ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยพะเยา        
ใช้แนวทางการระบุต้นทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามพันธกิจทั้ง ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดการศึกษา งานวิจัย     
งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร จากนั้นจะท าการปันส่วนต้นทุนกิจกรรมของการบริหาร
ให้แก่ผลผลิตทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย บัณฑิต ผลงานการวิจัย ผลงานการบริการวิชาการ และผลงานการท านุบ ารุง   
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก าหนด 

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากพันธกิจด้านการบริหารสู่ผลผลิตของมหาวิทยาลัย    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๓๘- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ ในหลักการหลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากพันธกิจด้านการบริหารสู่ผลผลิต             

ของมหาวิทยาลัย 
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์) ประสานการเชื่อมข้อมูลภาระงานในระบบฐานข้อมูล 

กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ รับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ในแบบฟอร์มที ่http://goo.gl/forms/OKw4vaE1MshX9Vd13  
๔. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ประสานเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 
๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้อง Training & Self Learning Room อาคารคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) โครงการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาและวิจัยทางการศึกษา 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่               
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขออนุมัติ (ร่าง) โครงการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาและวิจัย
ทางการศึกษา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาและวิจัยทางการศึกษา และมอบโรงเรียนสาธิต     
มหาวิทยาลัยพะเยา น า (ร่าง) โครงการจัดตั้งดังกล่าว น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น   

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติ (ร่าง) โครงการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาและวิจัยทางการศึกษา          
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาและวิจัยทางการศึกษา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑... 

 

 

http://goo.gl/forms/


-๓๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารสถาบันพัฒนาและวิจัย
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่               

๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ขออนุมัติ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา                            
ว่าด้วย การบริหารสถาบันพัฒนาและวิจัยทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารสถาบันพัฒนาและวิจัยทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว จัดส่งกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอ                         
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น   

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย                       
การบริหารสถาบันพัฒนาและวิจัยทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารสถาบันพัฒนาและวิจัยทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๒ เรื่อง ขอความเหน็ชอบการก าหนดระดบัต าแหนง่และการแตง่ตั้งพนกังานมหาวทิยาลยั

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหนง่และการเตง่ตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการก าหนด

ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น  

  จึงขอความเห็นชอบการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา         
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย          
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 

 

 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ ได้รับแต่งตั้ ง               

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่  ๑๑๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา           
ที่ ๑๑๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว จ านวน ๔ ราย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๒.๑ ก าหนดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการ
เก็บรวมรวมข้อมูลจากส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยของมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ แนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือน าผลจากการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การประเมิน
ความคุ้มคา่ และการบริหารทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) ก าหนดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต            

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒) ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย 
๓) ข้อมูลบุคลากรที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ของมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๒ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางวิชาการ 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงาน

ต้นสังกัด โดยมีความประสงค์ให้นักวิจัยโดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือใช้ในการวิจัย         
และพัฒนาดังกล่าว มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง จึงมิต้องด าเนินการ          
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่อย่างใด 

๒) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ท าการวิจัยเองหรือรับจ้างท าการวิจัย หรือเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการ 
ซึ่งต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพ่ือน ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรือเพ่ือการให้บริการทางวิชาการ 
เป็ นกรณี ที่ หน่ วยงานของรัฐเป็นผู้ ด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้ าง จึ งต้ องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 ๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต... 

 

 



-๔๑- 
 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการพิทักษ์สิทธินิสิตนักศึกษา            
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา            
ได้มอบหมายให้นายภัทรดนัย  สวนธิ และนายสุเมธี  เหล็กยอง คณะกรรมการสภานิสิต เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๔ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานสรุปการประเมินผลโครงการ                   

และเอกสารสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “โครงการ Deming cycle update” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Deming Cycle / UP Cycle, Strategy wheel & 
แบบการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผน , Organizational Profile ระดับมหาวิทยาลัย, ยุทธศาสตร์ชาต ิ& 
นโยบายอุดมศึกษาของประเทศ (NEW), ประกาศกฎกระทรวงฯ QA ๒๕๖๑ (NEW), สมศ. รอบ ๔ (NEW)         
และ Next step เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT ๑๒๔๗) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


