
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๓๘ (๘/๒๕๖๑) 

วันพุธที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.สําราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(นายสัตวแพทย์สมชาติ  ธนะ) แทน 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร)  
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 

๑๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.สิทธิพร  สุวรรณมิตร) แทน 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน  

๒๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 

๒๖. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง) แทน 

๒๗. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๘. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๙. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

๓๐. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๑. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
 

 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  
๖. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ  
๑๔. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๑๕. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวสิริพร  กาจินา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง             
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
คณบดีวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

๓. ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา               
ในกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ “มอดินแดงเกมส์” ดังน้ี 
๓.๑ ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน 

๑) นายสัณห์ชัย หยีวิยม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒) นายธนะกร ช่วงสกุล กองกิจการนิสิต 
๓) นายสันติ ศิริคชพันธ์ุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

 ๔) นายพัฒนพงศ์... 
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๔) นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า กองการเจ้าหน้าที่ 
๕) นายอัศนัย เล่งอ้ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
๖) ดร.สุรัตน์ เศษโพธ์ิ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๗) นายนพดล มั่นที่สุด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๓.๒ นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล  
๑) นายนฤบวร ภิรมย์พลัด ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒) นางสาวจุรีย์พร ศักด์ิสุริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓) นายณัฐพล คุ้มใหญ่โต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) นายจตุรภัทร ตายะ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) นายวีระวุฒิ คําประกายศิตกุล หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๖) นายปฐมพงศ์ บุญมา กองบริการการศึกษา 
๗) นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๘) ดร.กฤษชัย พูลเจริญ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๙) นายพลาวัน สรรพานิช คณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๐) นางสาวพุทธชาด สัตยาศัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑) นางสาววงเดือน ศักด์ิบุญเรือง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
๑๒) นายศักด์ิชัย เครือสาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

๔. ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดคําขวัญ (MOTTO) ภายใต้หัวข้อ “เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยพะเยา” จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
๔.๑ รางวัลชนะเลิศ 

นายพูนศักด์ิ มังกาละ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

นางสาวอัจฉรา คําต้ือ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

นางสาวจารุวรรณ เกตุบางจาก คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
๕. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานประจําสายปฏิบัติการ 

ตําแหน่งอาจารย์ หรือตําแหน่ง นายแพทย์ โดยต้องเป็นแพทย์ผู้ได้รับวุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญ หรือเป็นแพทย์           
ผู้อยู่ระหว่างฝึกอบรมวุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญ ทั้งน้ี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา             
จะเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต้ังแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
และพร้อมจะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใน (IPD) อย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถเบิกค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลกับศูนย์การแพทย์            
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กับหน่วยงานต้นสังกัดได้  

๖. กําหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ของกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๗. ขอเชิญชวนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เข้าร่วมการเดินออกกําลังกายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกครั้ง           
บริเวณโดยรอบอ่างหลวง จํานวน ๒ รอบ โดยมีระยะทางรอบอ่างหลวงประมาณ ๔ กิโลเมตร 

 
 ระเบียบวาระที่ ๒... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๓๗ (๗/๒๕๖๑)  เม่ือวันพุธที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๗ (๗/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน           
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกลา่วเสร็จเรยีบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๗ (๗/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่ม ี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุ
อาจารย์ประจําภายนอกที่ทําหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ... 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีวิทยาลัยการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่าย

ประกันอุบัติเหตุอาจารย์ประจําภายนอกท่ีทําหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ... ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่              
ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวทั้ง ๒ ฉบับเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   วิทยาลัยการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุอาจารย์ประจําภายนอกท่ีทําหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ... และ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ...         
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 
 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุอาจารย์ประจําภายนอกท่ีทําหน้าที่นิเทศ          
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่     
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ... ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุ
อาจารย์ประจําภายนอกท่ีทําหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ...  

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะ          
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบวิทยาลัยการศึกษา ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑                   
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ          
(Qualifying Examination) สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง)           
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก        
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบกองบริการการศึกษา เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร    
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ                  
(Qualifying Examination) สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก     
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการระบบคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต
เชื้อเพลิงขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างต้นแบบระบบการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี     

และไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการพัฒนา          
ระบบการบริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย              
ของมหาวิทยาลัยพะเยาและรองรับการให้บริการในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา     
โดยใช้เทคโนโลยีแปรรูปขยะเพ่ือผลิตเช้ือเพลิงขยะ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ขนาด ๕ ตัน/วัน 
(ดําเนินการเรียบร้อยและเปิดใช้ระบบต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐) และระยะที่ ๒ ขนาด ๑๐ ตัน/วัน (อยู่ระหว่างการดําเนินการ                 
คาดว่าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑) น้ัน  

  กองอาคารสถานที่ จึงขอความเห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการระบบคัดแยกขยะและต้นแบบ
เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                   
ให้ความเห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการระบบคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงขยะ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. มอบกองอาคารสถานท่ี จัดทําประกาศจัดต้ัง “หน่วยบริหารจัดการระบบคัดแยกขยะและต้นแบบ
เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยให้อยู่ภายใต้สังกัดกองอาคารสถานที่ 

๒. มอบกองอาคารสถานท่ี นัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยพะเยา
และการให้บริการในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เทคโนโลยี
แปรรูปขยะเพื่อผลิตเช้ือเพลิงขยะ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
และคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ผลการดําเนินงาน เรื่อง การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ ๒            
ของ CUPT QA : การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ เป็นประจําทุกปีการศึกษา น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาผลการดําเนินการ เรื่อง การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์            
ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (รุ่นที่ ๕) ดังน้ี 

๑. ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์          
ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานท่ียังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                   

ผลการดําเนินการ เรื่อง การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙                  
ของมหาวิทยาลัยพะเยา (รุ่นที่ ๕) ดังน้ี 

๑. ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์          
ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานท่ียังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป   

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบผลการดําเนินการ เรื่อง การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (รุ่นที่ ๕) 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย หามาตรการกระตุ้นให้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม
ให้ถึง ๘๐% 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า และขออนุมัติการส่งเอกสาร

เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  เดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร
เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ขอเบิก
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่ง
เอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนเมษายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๗๓๗,๒๑๒ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า และขออนุมัติการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  เดือนเมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า และขออนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  
เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑๐ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๗,๒๑๒ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง กรมราชเลขานุการในพระองค์ ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์            
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  กรมราชเลขานุการในพระองค์ ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ                
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๗๒๑ ราย ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา               
ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ช่างภาพเข้าบันทึกภาพ ตลอดจน          
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสวยพระกระยาหารกลางวัน ซึ่งทรงกําหนดจะเสด็จฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  
และพระราชทานพระราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา ทั้งน้ี กรุณาติดต่อกับกองพระราชพิธี สํานักงาน
พระราชวัง (โทร. ๐๒ ๒๒๑๐๘๗๓) เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดทํากําหนดการ แล้วจัดส่งพร้อมด้วยสําเนาคํากราบบังคมทูล 
และร่างพระราโชวาท ไปยังกรมราชเลขานุการในพระองค์ ก่อนวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ               
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท                    
(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากทุนวิจัยประจําปีงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๖ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท           
(หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุน (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย) คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูล                  
TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่ม ๒ : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)        
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ทั้งน้ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายในการจัดทําวารสาร          
นเรศวรพะเยา และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่การวิจัย
ของคณาจารย์ นิสิตและบุคคลทั่วไป เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้                  
ในศาสตร์แขนงต่างๆ ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานผลประกอบการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ของหน่วยบริหารน้ําด่ืม 
สรุปเรื่อง 
  หน่วยบริหารนํ้าด่ืม ขอรายงานผลประกอบการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ของหน่วย
บริหารนํ้าด่ืม ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารนํ้าด่ืม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕            
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการรายงานผลประกอบการประจําปีของหน่วยให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
ภายในไม่เกิน ๔๕ วัน หลังวันสิ้นปีงบประมาณ ดังน้ี 

๑. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย   ๙๑,๙๓๙.๐๐ บาท 
๒. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ๔๙,๑๑๑.๖๗ บาท 
๓. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙  รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ๓๖,๓๐๙.๔๒ บาท  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร ผลการประกวดคําขวัญ (MOTTO) ภายใต้หัวข้อ 
“เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยพะเยา” 

สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร ผลการประกวดคําขวัญ (MOTTO) ภายใต้หัวข้อ 
“เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยพะเยา” ทั้งน้ี กองกลาง ได้รับมอบหมาย                  
ให้ดําเนินการจัดกิจกรรมประกวดคําขวัญ (MOTTO) ภายใต้หัวข้อ “เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร     
และนิสิตได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และไม่ทุจริต ซึ่งการประกวดคําขวัญ                  
ได้ดําเนินการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้ชนะการประกวดคําขวัญ (MOTTO) ได้รับเงินรางวัล                  
และเกียรติบัตร จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 

๑. รางวัลชนะเลิศ 
นายพูนศักด์ิ มังกาละ  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นางสาวอัจฉรา คําต้ือ  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นางสาวจารุวรรณ เกตุบางจาก  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือน        
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 



-๑๒- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๖ (ร่ าง ) บั น ทึ ก ข้ อตกลงความ ร่ วม มื อ   

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา 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 จังหวัดแพร ่

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 
 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการ นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร ์
ในข้อ ๑.๑ , ๑.๓ , ๑.๕ และ ๑.๖ ลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
และอ ยู่ ระห ว่างดํ าเนิ นการประสานผู้ อํ านวยการ
โรงพยาบาลเชียงคํา และผู้ อํานวยการโรงพยาบาลน่าน  
ลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 



-๑๓- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๔ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   

ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕ .๐๕ .๑ ) 
กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจําตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค
ก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๕ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕ .๐๕ .๑ ) 
กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ   
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจําตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 
ก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา   
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๖ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบั งคับ
มหาวิทยาลั ย (UP-DOES ๐๕ .๐๕ .๑ )  
กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบั ติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

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

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบั ติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ   
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบ
ผิดสถานที่ การสอบปลายภาค ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

๖.๒.๘ รายงาน... 



-๑๔- 
 

๖.๒.๘ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณารายงานข้อมูล
นิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
การสอบกลางภาค ก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป  

๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณารายงานข้อมูล
นิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
การสอบปลายภาค ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโลม 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดทําประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับการทําวารสาร 

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานการจัดทําประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุม
เกี่ ย ว กั บ ก า ร ทํ า ว า ร ส า ร  Thai Journal of Mathematics  
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔... 



-๑๕- 
 

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

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ

สวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุ มั ติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา   

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการประสาน 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ก่อนนําเสนอลงนาม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป 

 

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

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาค  
เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

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

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และหัวหน้างาน
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร  
เงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหตุ ภัยพิบั ติ  พ .ศ . ๒๕๖๐  
และเทียบเคียงกับระเบียบการเงิน ก่อนนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริม
นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

ที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หารือการจัดทําเข็มที่ระลึกและเงินรางวัล กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา  
เงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรม
เส ริมหลั กสู ตร หรือกิ จกรรม ที่ ส ร้างชื่ อ เสี ยงให้ แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต ในส่วนของการปรับปรุง
รายละเอียดและรูปแบบใส่ของที่ระลึก ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๘.๒ (ร่าง) ระเบียบ... 



-๑๖- 
 

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

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

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  
ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในการ  
นํ า  (ร่ า ง ) ระ เบี ย บ มห า วิ ท ย าลั ยพ ะ เย า  ว่ า ด้ ว ย 
การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ 
ระเบี ยบ และประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา และสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๘.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ นําเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิด จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ  
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการนํ า (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย  
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์  
ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลั ยพะเยา และสภามหาวิทยาลั ยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๙ ขอเชิญร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรม   
ให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุ รักษ์ 
แหล่ งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อ
ตี่แอ่วบ้านเฮา) 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์

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

เพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดํ าเนิ นการของกองอาคารสถานที่  ในการนํ า  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรม
ให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุ รักษ์ แหล่งท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่ว
บ้านเฮา) เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม ต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๑๗- 
 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา  
และยกระดั บมาตรฐาน วิชาชี พ  
ด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ของภาคการผลิต และการบริการ 
ระหว่าง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห่ ง ช า ติ  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา  

และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและ  
การบริการ ระหว่าง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา และยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิต
และการบริการ ระหว่าง สํ านั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๔ การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ

การขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาจากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นควรให้ไม่ดําเนินการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

จากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ตรวจสอบสภาพของหอพัก และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดูแล  

และจัดทําแผนการซ่อมบํารุงทุก ๔ ปี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนิสิต และศึกษาความเหมาะสม  
ของราคาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุน เพื่อประสานหารือ เรื่อง การจัดทําแผนทางธุรกิจหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุนดังกล่าว ต่อไป 

๔. มอบกองคลัง ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดทํา
คําสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน  
และให้บริการหอพัก ต่อไป 

 

 
 



-๑๘- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๘ ผลการจัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจําปี ๒๕๖๐ 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี ๒๕๖๐  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองคลั ง ในการประสาน  
คณะ/วิทยาลัย จัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี ๒๕๖๐  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

โครงการย่อย ๑/๒๕๖๑ ภายใต้บันทึก
ข้ อตกลงความ ร่วม มื อ โครงการ  
ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย  
ของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) ระห ว่ างสํ านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย ๑/๒๕๖๑ ภายใต้บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบั ติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ   
การแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ ประสานเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย 
๑/๒๕๖๑ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน 
เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถการแข่ งขั นในภาคเอกชน  
(Talent Mobility) ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๖ (๖/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และ
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐของมหาวิทยาลัย
พะเยา          พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองคลัง นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

กองคลัง รับทราบมติ ที่ประชุม และได้ ดําเนินการนํา  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต 
และการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ นําเสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ ขออนุมัติ... 



-๑๙- 
 

๔.๒ ขออนุ มั ติยกเว้นค่าบริการทดสอบ
เค รื่ อ ง ส่ ง วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เสี ย ง  
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเว้นค่าบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง  
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นจํานวน ๕๐ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป   
จนกว่าจะครบตามจํานวน 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา   
เรื่ อ ง  กํ าห น ด เงิ น ค่ าต อบ แท น   
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสําหรับ 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

เภสัชกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานกองคลัง  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการปรับแก้ไข 
(ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กํ าหนดเงิน
ค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๒ ข อ อ นุ มั ติ ป รั บ เ พิ่ ม ป ร ะ ก า ศ  
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติปรับเพิ่มประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองกลาง ปรับเพิ่มประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกลาง ในการปรับเพิ่มประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามหลักธรรมาภิบาล 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๒.๓ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงการรับ เงิน
อุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
Startup University Model และโครงการ 
GSB Innovation Club” 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model และโครงการ GSB Innovation Club” 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการนํา  
(ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงการรับเงิ น อุ ดหนุ นโค รงก าร 
“พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
Startup University Model และโครงการ GSB Innovation Club” เสนอ
ลงนาม ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นํา
เรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
 

๖.๒.๔ ขอความเห็นชอบ... 



-๒๐- 
 

๖.๒.๔ ขอความเห็นชอบบทสรุปผู้บริหาร 
“ร าย งาน ก ารป ระ กั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ
คณ ะ   และระ ดั บมหาวิทยาลั ย 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙” 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบบทสรุปผู้บริหาร “รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙” 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหารดังกล่าว 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการ
นําบทสรุปผู้บริหาร “รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึ กษา ๒๕๕๙” เสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา  
เพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี  แพทย์หญิ งสรัสวดี  เถลิงศก 
อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๒๗๐๗  
รังสีวินิจฉัย 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ในรายวิชา ๓๒๒๗๐๗ รังสีวินิจฉัย หมู่เรียนที่ ๒ ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) 
ให้กับนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวสิริกร สาททอง รหัสนิสิต  ๕๕๐๕๐๒๖๓  
๑.๒ นางสาวสุทธินี ผกานนท์ รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๒๘๖  
เนื่องจากไม่ได้รับแบบรายงานผลการศึกษา จากศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา  
และศูนย์การแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ทําให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งผลการศึกษา 
ในรายวิชาดังกล่าวให้กับกองบริการการศึกษา  

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จึงให้เว้นโทษการกระทําความผิดไว้ก่อน 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการส่งผล
การศึกษาล่าช้าของ แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก  

๖.๒.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
ป ระจํ าปี งบ ป ระม าณ  ๒ ๕ ๖ ๓  
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

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

งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว  

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการ
ปรับแก้ ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๖.๒.๗ ขอขยายการกันเงิน... 



-๒๑- 
 

๖.๒.๗ ขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒ รายการ ดังนี้ 
๑. กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน ๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุนการวิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (R2R)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัย 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองแผนงาน ในการขยายการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒ รายการ ดังนี ้
๑. กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ 

เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
๖๓๕ ,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อย   
สามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุน
การวิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (R2R) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น 
หกพันบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัย 

 
 

๖.๒.๙ หลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากพันธกิจ
ด้ าน ก ารบ ริ ห ารสู่ ผ ล ผลิ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการหลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากพันธกิจด้านการบริหารสู่ผลผลิต  

ของมหาวิทยาลัย 
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์) ประสานการเชื่อมข้อมูลภาระงานในระบบฐานข้อมูล 

กับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ กําหนดผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบ

สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ในแบบฟอร์มที่ http://goo.gl/forms/OKw4vaE1MshX9Vd13  

๔. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  ประสานเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เข้าร่วมการอบรม   
เชิ งปฏิบั ติการการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่ อการวิ เคราะห์ ต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิต   
ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้อง Training & Self 
Learning Room อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๑. กองคลัง ได้ดําเนินการนําหลักเกณฑ์ตามที่ประชุมอนุมัติ  
มาใช้ในการปันส่วนต้นทุนของพันธกิจด้านการบริหาร  
สู่ผลผลิตของมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองคลัง ในการศึกษาแนวทาง  
การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบภาระงานและระบบสารสนเทศ
เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง พิจารณาการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเผยแพร่            
ให้นิสิตได้รับทราบโดยทั่วกัน น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี  

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                   
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน   
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรม             
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มอบเห็นชอบ            
หน่วยบริหารความเสี่ยง นํารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน              
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

  หน่วยบริหารความเส่ียง จึงขอเสนอพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติที่อาจเกิด     
ผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อไป       
 
 
 มติ ที่ประชุม... 



-๒๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. มอบกองกลาง ประสานจัดส่งข้อมูลรายงานดังกล่าว ไปยังโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการดําเนินของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ ๖ เดือน 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กําหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ      
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีการบริหารจัดการ                   
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการกํากับติดตามการดําเนินโครงการ      
ตามแผนดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง รองรับการประกันคุณภาพภายใน                   
และการประเมินในรูปแบบอ่ืนๆ น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณารายงานผลการติดตามการดําเนินงาน               
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยพะเยา รอบ ๖ เดือนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ ๖ เดือน  

๒. มอบกองกลาง ประสานจัดส่งข้อมูลรายงานดังกล่าว ไปยังโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดําเนินของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาและอนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                     
๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาและขออนุมัติปรับแผนการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ         
การเปลี่ยนแปลงรายวิชาและขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องสําอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี  

๑. การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
จาก ๓๖๗๒๐๔ หลักสรีรวิทยา ๔(๓-๓-๘) เป็น ๓๖๓๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์เบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) 
และ ๓๖๗๒๐๓ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน ๒(๒-๐-๔) 

๒. การปรับแผนการศึกษา ดังน้ี  
๒.๑  ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๑๑ เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ ๔(๓-๓-๘) จาก ช้ันปีที่ ๒                

ภาคการศึกษาปลาย ไป ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
 โดยยกเลิก รายวิชา ๓๖๗๒๐๔ หลักสรีรวิทยา ๔(๓-๓-๘) 
 ๒.๒ เพ่ิมรายวิชา... 



-๒๔- 
 

๒.๒  เพ่ิมรายวิชา ๓๖๓๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์เบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) และ ๓๖๗๒๐๓ สรีรวิทยา
พ้ืนฐาน ๒(๒-๐-๔) ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

 ทั้งน้ี โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

และมอบคณะเภสัชศาสตร์ประสานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๓๖๗๒๐๓         
สรีรวิทยาพื้นฐาน ๒(๒-๐-๔) ให้แตกต่างจากรายวิชา ๓๖๗๒๐๔ หลักสรีรวิทยา ๔(๓-๓-๘) และเมื่อคณะเภสัชศาสตร์       
ดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มอบคณะเภสัชศาสตร์ นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาและขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตร                
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี 
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

จาก ๓๖๗๒๐๔ หลักสรีรวิทยา ๔(๓-๓-๘)  
เป็น ๓๖๓๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์เบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) และ ๓๖๗๒๐๓ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 

๒(๒-๐-๔) 
๑.๒ การปรับแผนการศึกษา 

๑.๒.๑ ย้ายรายวิชา ๒๔๒๑๑๑ เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ ๔(๓-๓-๘) จาก ช้ันปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาปลาย ไป ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น โดยยกเลิกรายวิชา 
๓๖๗๒๐๔ หลักสรีรวิทยา ๔(๓-๓-๘) 

๑.๒.๒ เพ่ิมรายวิชา ๓๖๓๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์เบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) และรายวิชา 
๓๖๗๒๐๓ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน ๒(๒-๐-๔) ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

ทั้งน้ี โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายรัตน์ธศักด์ิ  เพ็งชะตา อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๒๒๒๔๕๐ การฝึกงาน (Professional Training)  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี      

นายรัตน์ธศักด์ิ  เพ็งชะตา อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา                   
ในรายวิชา ๒๒๒๔๕๐ การฝึกงาน (Professional Training) หมู่เรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC)                       
ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาวกชพร จัดเกตุกรณ์ รหัสนิสิต ๕๗๐๒๐๔๘๖  จากเดิม U   แก้ไขเป็น I 
๒. นางสาวจินดามณี ยอดแย้ม รหัสนิสิต ๕๗๐๒๐๕๔๓  จากเดิม U    แก้ไขเป็น I  
ทั้งน้ี คณะฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจํา                   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติพบว่า เน่ืองจาก           
เกิดความผิดพลาดจากการส่งคะแนนและหลักฐานในการประเมินการจากแหล่งฝึกงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในรายวิชาดังกล่าว 
เมื่อมีการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงจากคณะฯ แล้วพบว่า เห็นสมควรให้นิสิตทั้ง ๒ ราย ได้รับอักษร I เพ่ือให้นิสิต                    
ได้ส่งหลักฐานให้ครบถ้วน น้ัน 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายรัตน์ธศักด์ิ  เพ็งชะตา        
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายรัตน์ธศักด์ิ  เพ็งชะตา รายวิชา 
๒๒๒๔๕๐ การฝึกงาน (Professional Training) เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามกําหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นายรัตน์ธศักด์ิ  เพ็งชะตา อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๒๒๔๕๐ การฝึกงาน (Professional Training) 
แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี  
๑.๑ นางสาวกชพร จัดเกตุกรณ์  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๐๔๘๖  จากเดิม U   แก้ไขเป็น I 
๑.๒ นางสาวจินกามณี ยอดแย้ม รหัสนิสิต ๕๗๐๒๐๕๔๓  จากเดิม U   แก้ไขเป็น I 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายรัตน์ศักด์ิ  เพ็งชะตา ด้วยวาจา 
เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการ
กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบ
ตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
และระดับปริญญาโท แผน ข 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                     
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง การขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิต       
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ          
(ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา   
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และมอบกองบริการการศึกษา นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               
เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน          

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี                 
และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง (ร่าง) กําหนดการโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต 
ในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ         

และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตช้ันปีที่ ๑ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ปรับความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้าศึกษาจริง และเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต                  
อันจะนําไปสู่การปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
และระหว่างเพ่ือน รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยแก่นิสิต ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่          
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) กําหนดการโครงการเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏ            
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ร่าง) กําหนดการโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต             
ในมหาวิทยาลัย ของนิสิตช้ันปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการตาม (ร่าง) กําหนดการโครงการดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙ เรื่อง ขอหารือการยกเลิกการเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาสากล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยประธานในที่ประชุม ขอหารือกรณีที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดําเนินการตามมติที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษาให้อยู่ในช่วงวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน 
ซึ่งจะสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของสากล (ไม่จํากัดเฉพาะกลุ่มอาเซียน) โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖             
ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษาให้ตรงกับสากล ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗                
แต่เน่ืองจากสถาบันในระดับภูมิภาค ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดภาคการศึกษาให้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน 
ส่งผลใหม้หาวิทยาลัยพะเยาเปิดภาคการศึกษาล่าช้ากว่าสถาบันอ่ืน ๆ จึงเกิดผลกระทบต่อจํานวนการรับนิสิตเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ัน จึงเห็นสมควรยกเลิกการเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาสากล                  
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒    

 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการยกเลิกการเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาสากล ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. มอบประธานสภาพนักงาน หารือกรณีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา ประจําปี

การศึกษา ๒๕๖๒ กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต่อไป 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย เตรียมปรับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรให้ทันสมัย               

และตรงตามความต้องการ ของผู้เข้าศึกษาและตลาดแรงงาน ต่อไป 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๑.๑ รายงานผลการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ “มอดินแดงเกมส์” 
ระหว่างวันที่ ๒- ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเหรียญรางวัล 
อยู่ลําดับที่ ๘ จากทั้งหมด ๖๙ สถาบัน โดยได้รับเหรียญทอง จํานวน ๑๓ เหรียญ เหรียญเงิน 
จํานวน ๔ เหรียญ และเหรียญทองแดง จํานวน ๒ เหรียญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ แนะนําการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองต้นสําหรับประชาชน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยมีขั้นตอน จํานวน ๗ ขั้นตอน คือ ปลุก เรียก โทร ฟัง มือวาง ต้ังท่า และกดปั๊ม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัว
ได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่าย 
ทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรส่วนใหญ่
เกิดจากโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ 
ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่าน้ีอาจมีอาการท่ีผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมี
ภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน ๔ นาที แม้จะช่วยให้ฟ้ืนคืนชีพกลับมาได้  
ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังน้ัน การได้รับการช่วยเหลือเบ้ืองต้นอย่างทันท่วงที
และถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม
รวดเร็วและถูกวิธีจะทําให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๑.๑ รายงานการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑๒ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๕๐๐ บาท (หน่ึงแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ขอเรียนเชิญบุคลากรหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “The Fast lane to EdPEx ๒๐๐”  
ของบริษัท สาระกรุ๊ป จํากัด โดยรับจํานวนจํากัดเพียง ๓๐ ท่าน/หลักสูตร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
ภาพรวมของเกณฑ์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องหลักและบุคลากรท่ีสนใจใช้เป็นฐานความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจปรับเปลี่ยนไปใช้เกณฑ์ EdPEx 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถสํารองที่น่ัง
และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ email : consulting@saragroup.co.th หรือ ๐๒-๖๑๒๑-๐๐๓๔ , 
โทรศัพท์มือถือ ๐-๘๔๕๕-๘๘๐๕ , ๐๘-๑๓๗๔-๐๗๘๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๓ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์) รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ            

เพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการเก็บรวมรวมข้อมูลจากส่วนงานและหน่วยงานต่าง  ๆ              
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ แนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และเพ่ือนําผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ          
การประเมินความคุ้มค่า และการบริหารทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ี ขอความร่วมมือ
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ กรอกข้อมูลในระบบดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อไป  

 
 

๖.๒.๔ ผู้อํานวยการกองกลาง... 



-๒๙- 
 

๖.๒.๔ ผู้อํานวยการกองกลาง รายงานสรุปการส่งข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT การประเมิน ITA ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตามหลักธรรมาภิบาล และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖ (๔/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบให้ทุกคณะ/กอง/ศูนย์ ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity 
and Transparency Assessment : EBIT) ของ ITA ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไปยังกองกลาง ภายในวันที่            
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพ่ือรวบรวมส่งไปยังหัวหน้างานสํานักงานโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  
และมอบกองกลางรายงานสรุปผลการส่งข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๕ ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ECOLIFE Application เพ่ือรณรงค์เรื่องการเป็นมิตร       

กับสิ่งแวดล้อม ของบริษัท คิดคิด จํากัด โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 
ทั้งน้ี มีเป้าหมายเพ่ือต้องการให้นิสิต ตลอดจนบุคลากร ช่วยกันกระตุ้นพฤติกรรม ในการใช้ชีวิตให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการเริ่มระยะแรกในเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และระยะที่สอง
ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนเมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ 


