
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๔๐ (๑๐/๒๕๖๑) 

วันพุธที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม 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 

(นายชํานาญ  แสงแก้ว) แทน 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์) แทน 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ) 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 

๑๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

๒๔. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

๒๕. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒๖. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 

๒๗. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง) 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. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี) 
 
 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายวิทูรย์  ตลุดกํา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  
๖. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อํานวยการกองคลัง 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นายสมทบ  เหลก็สิงห์ รักษาการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ  
๑๔. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวสิริพร  กาจินา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ที่ได้รับการแต่งต้ังให้รักษาการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
๓. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบ

รางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 
๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  นะงอลา ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์              

สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  แสงศรีจันทร์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพยาบาล                   

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ  ตันอมาตยรัตน์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชเวท                   

สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓.๔ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์กานต์รวี  ขยัน ตําแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา                   

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๓๙ (๙/๒๕๖๑)  เม่ือวันพุธที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๙ (๙/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ 
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๙ (๙/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่ม ี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนางสาวสาวิตรี  สุวรรณวัจน์ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑                   
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง การขออนุมัติเทียบโอนหน่วยกิตให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                  
ที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยเรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ                   
การเทียบโอนหน่วยกิตให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยเรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น                 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม โดยให้ได้รับผลการเรียนเป็น “CP” (Credits from portfolio) ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย         
เรื่อง ข้อแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมอบคณะศิลปศาสตร์         
จัดทําเอกสารประกอบการขออนุมัติเทียบโอนหน่วยกิต และประสานกองบริการการศึกษา ตรวจสอบเอกสารการเทียบ                  
โอนหน่วยกิต ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย และเมื่อคณะศิลปศาสตร์ ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว             
มอบคณะศิลปศาสตร์ นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กองบริการ   
การศึกษา ได้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการเทียบโอนหน่วยกิตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมั ติ เทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนางสาวสาวิตรี  สุวรรณวัจน์  รหัสนิสิต 
๕๗๑๑๙๖๐๙ นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น ที่ไปเรียนแลกเปล่ียนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยเรตาคุ ประเทศญี่ ปุ่น ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม จาก การฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงแรมซารุกะเคียว จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น (เป็นระยะเวลา ๒ เดือน 
รวม ๔๑๖ ช่ัวโมง) เป็น รายวิชา ๑๔๓๔๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว ๓(๒-๒-๕) โดยให้ได้รับผลการเรียนเป็น “CP” (Credits from 
Portfolio) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ขออนุมัติเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนางสาวสาวิตรี  สุวรรณวัจน์ รหัสนิสิต ๕๗๑๑๙๖๐๙ นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น            
ที่ไปเรียนแลกเปล่ียนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยเรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม จาก การฝึกปฏิบัติงาน 
ณ โรงแรมซารุกะเคียว จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น (เป็นระยะเวลา ๒ เดือน รวม ๔๑๖ ช่ัวโมง) เป็น รายวิชา ๑๔๓๔๖๑ 
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว ๓(๒-๒-๕) โดยให้ได้รับผลการเรียนเป็น “CP” (Credits from Portfolio) ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนางสาวสาวิตรี  สุวรรณวัจน์ รหัสนิสิต 
๕๗๑๑๙๖๐๙ นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น ที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยเรตาคุ ประเทศญี่ ปุ่น             
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม จาก การฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงแรมซารุกะเคียว จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น (เป็นระยะเวลา 
๒ เดือน รวม ๔๑๖ ช่ัวโมง) เป็น รายวิชา ๑๔๓๔๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว ๓(๒-๒-๕) โดยให้ได้รับผลการเรียนเป็น 
“CP” (Credits from Portfolio) ต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๑๔๗๑๒๑ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา                
ในรายวิชา ๑๔๗๑๒๑ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น หมู่เรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC)                     
ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๑. นายภัทรดนัย   สวนธิ  รหัสนิสิต ๕๘๒๑๒๒๙๙ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B  
๒. นางสาวนุศรา   ศิริสมหมู  รหัสนิสิต ๕๙๐๓๑๔๒๔ จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 
ทั้งน้ี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในการประชุม             

คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๕ (๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑                  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาให้กับนิสิตในรายวิชาดังกล่าว เน่ืองจากการประมวลผลการเรียน            
ของนิสิตทั้งสองกลุ่มคลาดเคลื่อน (ช่วงคะแนนต่างกัน) ซึ่งเกิดจากผู้รับผิดชอบรายวิชาทั้งสองกลุ่มกําหนดช่วงคะแนนต่างกัน                  
จึงทําให้รายงานผลการศึกษาของนิสิตไม่ตรงกับคะแนนที่นิสิตได้รับ น้ัน 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต     
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต       
รายวิชา ๑๔๗๑๒๑ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก                  
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการเรียนและการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต อาจารย์ประจํารายวิชา 
๑๔๗๑๒๑ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต                   
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต             
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๗๑๒๑ สังคมวิทยา

และมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น หมู่เรียนที่ ๑ แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) 
ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี  
๑.๑ นายภัทรดนัย   สวนธิ  รหัสนิสิต ๕๘๒๑๒๒๙๙  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๒ นางสาวนุศรา   ศิริสมหมู  รหัสนิสิต ๕๙๐๓๑๔๒๔  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต 
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก               
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขอหารือการประเมินตัวบ่งชี้เลือก S.2 Student mobility 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑                   
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขอหารือประเด็นเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                   
ในปีที่ผ่านมา มีคณะ/วิทยาลัย ที่ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งช้ีเลือก S.2 Student mobility จํานวน ๑๒ คณะ จึงมอบให้         
กองบริการการศึกษา หารือประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือการประเมินตัวบ่งช้ีเลือก S.2 Student mobility โดยขอเสนอข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๑. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (CAR) 
ปีการศึกษา ตัวบ่งชีเ้ลือก ระดับคะแนน 

๒๕๕๗ ตัวบ่งชี้เลือกท่ี ๖ Student mobility – inbound/outbound, part-time/full-time of international student ๒ 
๒๕๕๘ S.2 Student mobility ๒
๒๕๕๙ S.2 Student mobility ๒

๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ปีการศึกษา ตัวบ่งชีเ้ลือก 
การประเมิน (จํานวนคณะ) 

ค่าเฉลี่ย 
รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน รวม 

๒๕๕๘ S.2 Student mobility ๙ คณะ ๙ คณะ ๑๘ คณะ ๑.๖๗ 
๒๕๕๙ S.2 Student mobility ๖ คณะ ๑๒ คณะ ๑๘ คณะ ๑.๕๐ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ข้อหารือการประเมินตัวบ่งช้ีเลือก S.2 Student mobility โดยขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๑. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน              
ระดับสถาบัน (CAR) 

 

ปีการศึกษา ตัวบ่งชีเ้ลือก ระดับคะแนน 
๒๕๕๗ ตัวบ่งชี้เลือกท่ี ๖ Student mobility – inbound/outbound, part-time/full-time of international student ๒ 
๒๕๕๘ S.2 Student mobility ๒
๒๕๕๙ S.2 Student mobility ๒

 

๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

ปีการศึกษา ตัวบ่งชีเ้ลือก 
การประเมิน (จํานวนคณะ) 

ค่าเฉลี่ย 
รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน รวม 

๒๕๕๘ S.2 Student mobility ๙ คณะ ๙ คณะ ๑๘ คณะ ๑.๖๗ 
๒๕๕๙ S.2 Student mobility ๖ คณะ ๑๒ คณะ ๑๘ คณะ ๑.๕๐ 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งช้ีเลือก S.2 Student mobility 
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เน่ืองจากในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีคณะ/วิทยาลัย ที่ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งช้ีดังกล่าว 
จํานวน ๑๒ คณะ  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์ เรื่อง ความพึงพอใจ

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามการดําเนินงานตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจําทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี กองแผนงาน ได้จัดทํารายงานวิเคราะห์      
ผลดังกล่าว ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์     
เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานท่ียังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์ เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานท่ียังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ดําเนินงาน สําหรับส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย และมอบผู้รับผิดชอบ

ดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
๓. มอบกองแผนงาน ประสานงานกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเปิดระบบ

ประเมินออนไลน์ เพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากรสายสนับสนุน 

เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามการดําเนินงานตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจําทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี กองแผนงาน ได้จัดทํารายงานวิเคราะห์      
ผลดังกล่าว ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากร
สายสนับสนุน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานท่ียังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร             
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานท่ียังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย              
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
 มติ ที่ประชุม... 



-๙- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

พะเยา 
๒. มอบกอง/ศูนย์ ดําเนินงาน สําหรับกอง/ศูนย์ ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหม าย และมอบผู้รับผิดชอบ

ดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
๓. มอบกองแผนงาน ประสานงานกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการเปิดระบบประเมินออนไลน์ 

เพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ล่าช้า ของคณะแพทยศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร
เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ขอเบิก                  
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ โดยกําหนดให้ส่งเอกสาร      
การเบิกค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนทุกประเภทกําหนดส่งเอกสารการเบิกเงินภายใน ๕ วันทําการ หลังจากการตรวจรับพัสดุ                  
ทั้งน้ี คณะแพทยศาสตร์ ได้ทําการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ จึงขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน                
พ.ศ. ๒๕๖๑ ล่าช้า ของคณะแพทยศาสตร์ จํานวน ๑ รายการ คือ จัดจ้างปรับปรุงอาคารคลินิกศูนย์บริการทางการแพทย์                  
และสาธารณสุข รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) น้ัน 

   คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ล่าช้า ของคณะแพทยศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ล่าช้า ของคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป       
 
มติ   ที ่ป ระช ุม ได ้พ ิจารณ าแล ้วม ีมต ิอนุมั ติจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ล่าช้า                   
ของคณะแพทยศาสตร์ จํานวน ๑ รายการ คือ จัดจ้างปรับปรุงอาคารคลินิกศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินมาตรฐาน 

คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานท่ี
ดําเนินการ (คกส.) 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินมาตรฐาน 
คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) ให้กับสํานักงาน                  
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
สถานที่ดําเนินการ และการประเมินผลเพ่ือรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์               
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีประเด็นที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
จึงขอให้มหาวิทยาลัย และ คกส. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขให้สํานักงาน                  
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทราบภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือน้ี น้ัน 

ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง... 



-๑๐- 
 

   ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอผลการพิจารณารายงานการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินมาตรฐาน คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ผลการพิจารณารายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินมาตรฐาน คณะกรรมการกํากับดูแล           
การดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินมาตรฐาน คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานท่ีดําเนินการ (คกส.) และจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๓ (๔/๒๕๖๑) 

สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๓ (๔/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ช้ัน ๘ วิทยาลัยการจัดการ                  
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๑๑- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๒ 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... 



-๑๒- 
 

- 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
มหาวิทยาลัย (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... 



-๑๓- 
 

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
สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
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... 



-๑๔- 
 

- 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 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแก้ไข
เพิ่มเติม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร  
เงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหตุ ภัยพิบั ติ  พ .ศ . ๒๕๖๐  
ในส่วนของบัญชีรับบริจาค ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

- 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
รายละเอียดและการออกแบบเข็มที่ระลึก ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๘.๔ (ร่าง) ระเบียบ... 



-๑๕- 
 

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  
ที่ เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

- 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) 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... 



-๑๖- 
 

- 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 ในการสรรหา
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน และให้บริการหอพัก 
ต่อไป 

 

- 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 ๑๓๖... 



-๑๗- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
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 

๖.๒.๓ (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 
 

๖.๒.๗ 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 หลักเกณฑ์... 



-๑๘- 
 

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 

 
 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองคลัง ในการศึกษาแนวทาง  
การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบภาระงานและระบบสารสนเทศ 
เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๗ (๗/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยน

ระห ว่ างป ระ เท ศ  ระห ว่ างส วน
พฤกษศาสตร์ เขตร้อนสิบสองปันนา 
สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน 
สาธารณ รั ฐป ระชาชนจี น  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ระหว่างสวนพฤกษศาสตร์   

เขตร้อนสิบสองปันนา สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไขเพิ่มเติมกรณีการระบุภาษาที่ใช้ในการ   
จัดทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการปรับแก้ไข
เพิ่มเติมกรณีการระบุภาษาที่ใช้ในการจัดทํา (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงด้ านการแลกเปลี่ ยนระหว่างประเทศ ระหว่าง  
สวนพฤกษศาสตร์ เขตร้อนสิบสองปันนา สถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประเทศไทย และได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ การสอบสวน... 



-๑๙- 
 

๔.๓ ก ารสอบ สวน ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ก รณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ  
ของ Mr.Alain Louis Gerard Truc 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี Mr.Alain Louis Gerard Truc กรรมการคุมสอบ  

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๔๑๑๒ ทักษะการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมู่เรียนที่ ๑  
การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

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

 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ ขอความเห็นชอบรายงานการติดตาม
และการประเมินผลการดําเนินงาน  
ข อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ก อ ง /ศู น ย์ 
มห า วิ ท ย าลั ยพ ะ เย า  ป ระจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดําเนินการแจ้งรายงานการติดตาม  
และประเมินผลดังกล่าว ให้ผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ นําผลการประเมินไปพิจารณาในการปรับปรุง   
การปฏิบัติงาน ต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้ดําเนินการนํารายงานการติดตามและการประเมินผล  
การดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ ชี้ แจงเหตุผลความจํ าเป็ นการส่ ง
เอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

จํานวน ๒๐ รายการ  
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จัดทํารายละเอียดการชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสาร

เบิกจ่ายล่าช้าประกอบการพิจารณาทุกครั้ง 

กองคลัง ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๓๒๓๑๔๒ หลักวิทยาการระบาด 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๓๑๔๒ หลักวิทยาการระบาด 

แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวบุญสิตา  นิ่มนวล   
รหัสนิสิต ๖๐๐๕๖๓๓๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น B  

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

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการ
พิ จารณ าการทบทวนการปรับแก้ ไขผลการศึ กษา  
ของนางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ จากเดิม F แก้ไขเป็น B 

๖.๑.๓ ขั้นตอน... 
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๖.๑.๓ ขั้นตอนการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ภายใต้
พระราชบัญญั ติ การจัดซื้อจั ดจ้ าง  
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบขั้นตอนการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง 

ภายใต้พระราชบัญญั ติ การจัด ซื้อจัดจ้ างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . ๒๕๖๐  
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชูชาติ  กีฬาแปง  
ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

กองคลัง ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อบแล้ว 

๖.๑.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
แพทย์หญิ งสรัสวดี   เถลิ งศก อาจารย์
ประจํารายวิชา ๓๒๒๕๐๒ เวชศาสตร์ชุมชน  
เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก อาจารย์ประจํารายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 

และอาชี วเวชศาสตร์  ๒ แก้ ไขผลการศึ กษา ภาคการศึ กษาต้น ปี การศึ กษา ๒๕๖๐ (AEC)  
ของนิสิตจํานวน ๒๙ ราย  

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

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะแพทยศาสตร์  ในการติดตาม
แบบฟอร์ม UP ๓๓ กรณี  แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก  
ก่อนจัดส่งไปยังกองบริการการศึกษา เนื่องจากได้ดําเนินการ
ทบทวนคะแนนสอบและผลการศึกษา พบว่า มีข้อแก้ไขผล
การศึกษาของนิสิต จํานวน ๕ ราย 

๖.๑.๖ การตรวจสอบข้ อ เท็ จจ ริ ง  กรณี 
ครุภัณฑ์สูญหายและจําหน่ายซากครุภัณฑ์  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาลัยการศึกษา จัดส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง   
กรณี ครุภัณฑ์สูญหายและจําหน่ายซากครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดส่งไปยังกองคลัง  
งานพัสดุ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อไป 

๑. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. คณะศิลปศาสตร์ ได้ ดําเนินการตามมติ ที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๓. คณ ะ เกษ ต รศ าสต ร์ แ ล ะท รัพ ย าก รธรรม ช า ติ 
ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔. วิทยาลัยการศึกษา ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๕. กองคลัง ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 

 

 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๘... 
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- ในคราวประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ ๑๓๘ (๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุ
อาจารย์ประจําภายนอกที่ทําหน้าที่
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
พ .ศ . .. . แ ล ะ  ( ร่ า ง ) ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบั ติหน้ าที่นิ เทศ  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ... 
 

 

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

อาจารย์ประจําภายนอกที่ทําหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ...  

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบวิทยาลัยการศึกษา ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

วิทยาลัยการศึกษา ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุ
อาจารย์ประจําภายนอกที่ทําหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่ าตอบแทนผู้ปฏิบั ติหน้ าที่นิ เทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ... และได้ดําเนินการนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   
การสอบวัดคุณสมบั ติ (Qualifying Examination) 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 

๔.๒ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ
ระบบคั ดแยกขยะและ ต้ นแบบ
เทคโนโลยีการผลิตเชื้ อเพลิ งขยะ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองอาคารสถานที่  จัดทําประกาศจัดตั้ง “หน่วยบริหารจัดการระบบคัดแยกขยะ   

และต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยให้อยู่ภายใต้สังกัด   
กองอาคารสถานที่ 

๒. มอบกองอาคารสถานที่  นั ดประชุมหารือแนวทางการแก้ ไขปัญหาขยะมูลฝอย  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาและการให้บริการในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เทคโนโลยีแปรรูปขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ กับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณบดีวิทยาลัยพลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองอาคารสถานที่ ในการประชุม
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยพะเยา
และการให้บริการในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เทคโนโลยีแปรรูปขยะ
เพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณบดีวิทยาลัยพลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๔.๓ ผลการดําเนินงาน... 
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๔.๓ ผลการดําเนินงาน เรื่อง การได้งานทํา
ของบัณ ฑิตหรือการใช้ประโยชน ์ 
ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผลการดําเนินการ เรื่อง การได้งานทําของบัณ ฑิตหรือการใช้ประโยชน์  

ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (รุ่นที่ ๕) 
๒. มอบคณะ/วิทยาลั ย  ที่ ยั งไม่บรรลุ ค่ าเป้ าหมาย  หามาตรการกระตุ้น ให้บัณ ฑิ ต  

ตอบแบบสอบถามให้ถึง ๘๐% 
 
 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ  
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ ชี้ แจงเหตุผลความจํ าเป็ นการส่ ง
เอกสารเบิกจ่ายล่าช้า และขออนุมัติ
การส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ –  เดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
 

 

มติ  ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มั ติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –   
เดือนเมษายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๗,๒๑๒ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน) 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่ อ ง ป ฏิ ทิ นกิ จกรรม  ประจํ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

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

กองกิจการนิสิต ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอ
อธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๒ รายงานการวิ เคราะห์ความเสี่ ยง
เกี่ ย วกั บ ก ารป ฏิ บั ติ ที่ อ า จ เกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. มอบกองกลาง ประสานจัดส่งข้อมูลรายงานดังกล่าว ไปยังโครงการประเมินคุณธรรม  

และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป 

กองกลาง ได้ดําเนินการประสานจัดส่งรายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไปยังโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๓ รายงานการติดตามการดําเนินงาน 
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ ๖ เดือน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ ๖ เดือน  
๒. มอบกองกลาง ประสานจั ดส่ งข้ อมู ลรายงานดั งกล่ าว ไปยั งโครงการประเมิ นคุณธรรม   

และความโปร่งใสในการดําเนินของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป 
 

กองกลาง ได้ดําเนินการประสานจัดส่งข้อมูลรายงานการติดตาม
การดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ ๖ เดือน ไปยังโครงการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินของหน่วยงานภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๕ ขออนุมัติ... 



-๒๓- 
 

๖.๑.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นายรัตน์ธศักดิ์  เพ็งชะตา อาจารย์
ประจํารายวิชา ๒๒๒๔๕๐ การฝึกงาน 
(Professional Training) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๓. อนุมัติให้ นายรัตน์ธศักดิ์  เพ็งชะตา อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๒๒๔๕๐ การฝึกงาน 

(Professional Training) แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) 
ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้  
๑.๓ นางสาวกชพร จัดเกตุกรณ์  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๐๔๘๖  จากเดิม U แก้ไขเป็น I 
๑.๔ นางสาวจินกามณี ยอดแย้ม รหัสนิสิต ๕๗๐๒๐๕๔๓  จากเดิม U แก้ไขเป็น I 

๔. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายรัตน์ศักดิ์  เพ็งชะตา   
ด้วยวาจา เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ
ดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน และการ
ไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําหนังสือ  
ว่ากล่าวตักเตือน นายรัตน์ธศักดิ์  เพ็งชะตา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ ขออนุ มั ติ  (ร่ าง) ปฏิ ทินการศึ กษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับ
ปริญญาโท แผน ข 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ  

และระดับปริญญาโท แผน ข 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
(ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข  
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

๖.๑.๗ ขออนุ มั ติ  (ร่ าง) ปฏิ ทินการศึ กษา  
ปี การศึ กษา ๒๕๖๑  สํ าหรับนิ สิ ต  
ระ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  แ ล ะ ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
(ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป 
 

๖.๑.๘ (ร่าง) กําหนดการโครงการเตรียมความพร้อม
ด้ านวิชาการและทักษะการใช้ ชี วิต  
ในมหาวิทยาลัย ของนิสิต ชั้นปี ที่  ๑ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) กําหนดการโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต  

ในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตาม (ร่าง) กําหนดการโครงการดังกล่าว 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๙ ขอหารือ... 



-๒๔- 
 

๖.๑.๙ ข อ ห า รื อ ก า ร ย ก เลิ ก ก า ร เปิ ด  
ภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา
สากล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการยกเลิกการเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาสากล ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. มอบประธานสภาพนักงาน หารือกรณีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต่อไป 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย เตรียมปรับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรให้ทันสมัย  

และตรงตามความต้องการ ของผู้เข้าศึกษาและตลาดแรงงาน ต่อไป 
 

๑. กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของประธานสภาพนักงาน ในการหารือ
กรณีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการลงโทษ
ตัดคะแนนความประพฤตินิสิตและการคืนคะแนนความประพฤตินิสิต พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙)                  

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔ – ๖.๒.๙ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไป                   
ตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย กรณี นิสิตแต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าห้องสอบหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ             
ว่าด้วยการสอบ ที่ประชุมมีมติมอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศ           
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งน้ี กองกิจการนิสิต ได้ดําเนินการยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิตและการคืนคะแนนความประพฤตินิสิต            
พ.ศ. ... เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการทางวินัยนิสิต ตามข้อ ๕ และข้อ ๑๐ (๘) แห่งข้อบังคับหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป น้ัน 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ             
พิจารณาการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิตและการคืนคะแนนความประพฤตินิสิต พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต              
และการคืนคะแนนความประพฤตินิสิต พ.ศ. ... ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการลงโทษ             
ตัดคะแนนความประพฤตินิสิตและการคืนคะแนนความประพฤตินิสิต พ.ศ. ... 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๙ (๙/๒๕๖๑)                  

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง การดําเนินงานตามผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานวิจัย                    
และประกันคุณภาพการศึกษา นําประเด็นจากผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ            
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการนําผลจากการประเมินฯ มาใช้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อีกทั้งเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาดังน้ี 
๑. (ร่าง) การปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี                 

และคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบผู้เก่ียวข้องนําผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทํารายละเอียดการปรับปรุงการดําเนินงาน ในประเด็น            
ตามเอกสารประกอบการประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
เพ่ือนําสู่การปฏิบัติ 

๓. ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
ในเดือนกันยายน เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาดังน้ี 

๑. (ร่าง) การปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี                 
และคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบผู้เก่ียวข้องนําผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทํารายละเอียดการปรับปรุงการดําเนินงาน ในประเด็น           
ตามเอกสารประกอบการประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
เพ่ือนําสู่การปฏิบัติ  

๓. ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในเดือนกันยายน เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป       

 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๗- 
 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) การปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบผู้เก่ียวข้องนําประเด็นจากผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทํารายละเอียดการปรับปรุงการดําเนินงาน ส่งไปยัง           
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑    

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมผลการปรับปรุงการดําเนินงาน          
แต่ละประเด็น และสรุปรายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานเสนอผลการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑            
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนการเขียน
บทความปริทัศน์ วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งต้ังกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือการดําเนินงานเก่ียวกับวารสารของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย                  
ที่กําหนดไว้ น้ัน 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา     
เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนการเขียนบทความปริทัศน์ วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนการเขียนบทความปริทัศน์ วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนการเขียนบทความ
ปริทัศน์ วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 



-๒๘- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา             
และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติจัดการเรียนการสอน และขออนุมัติแผนการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบวิทยาลัยพลังงาน          
และสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไขแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ช้ันปีที่ ๑ – ๔ 
โดยจัดให้มีการกระจายรายวิชาไปไว้ภาคการศึกษาฤดูร้อน เพ่ือเฉลี่ยจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา            
ไม่ให้นิสิตเรียนหนักเกินไปและเพ่ือกระจายเวลาให้นิสิตได้ใช้เวลาศึกษาเต็มที่ และเมื่อวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว มอบวิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี        
ควบปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐              
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓... 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ประจํารายวิชา 
๐๐๒๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธ์ุ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา  
ในรายวิชา ๐๐๒๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ กลุ่มเรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวนภาพร  เดชะบุญ               
รหัสนิสิต ๕๙๑๔๐๓๒๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ ทั้งน้ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์               
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผล
การศึกษาของนิสิตรายดังกล่าว เน่ืองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาขาดความระมัดระวังในการตรวจงานของนิสิต 
จึงทําให้นิสิตได้รับคะแนนการส่งงานไม่ครบตามที่นิสิตได้ส่งงานจริง จึงเป็นผลให้รายงานผลการศึกษาของนิสิตไม่ตรงกับ
คะแนนที่นิสิตได้รับ น้ัน 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธ์ุ    
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธ์ุ รายวิชา     
๐๐๒๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่า
กําหนด การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธ์ุ อาจารย์ประจํารายวิชา ๐๐๒๑๒๕                  
ดุริยางควิจักขณ์ 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสันติ  ศิริคชพันธ์ุ 
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการเรียน  และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นายสันติ  ศิริคชพันธ์ุ อาจารย์ประจํารายวิชา ๐๐๒๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ กลุ่มเรียนที่ ๑ 
แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวนภาพร  เดชะบุญ               
รหัสนิสิต ๕๙๑๔๐๓๒๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+  

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสันติ  ศิริคชพันธ์ุ 
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต           
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑   

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔... 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธแ์ละอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองเกินเกณฑ์ กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔ (๒/๒๕๖๑)                

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรกึษา      
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์ ที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์                   
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว           
มีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการแต่งต้ังประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง               
เกินเกณฑ์ กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม จากเดิม วิทยานิพนธ์ ๔ คน และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ คน เป็น วิทยานิพนธ์ ๖ คน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ คน 
๑.๑  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๑) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   นิสิตระดับปริญญาเอก   จํานวน ๔ คน 
   นิสิตระดับปริญญาโท   จํานวน ๑ คน 
  ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จํานวน ๑ คน 
๑.๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   นิสิตระดับปริญญาโท   จํานวน ๑ คน 
ทั้งน้ี สัดส่วนจํานวนนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนิสิตที่ค้นคว้าด้วยตนเอง ๓ คน 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  
๓. กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีนิสิตที่อยู่ในความดูแลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมกัน ให้คํานวณจํานวนนิสิตที่อยู่ในความดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน       
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติในกรณีดังกล่าวต่อไป น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแต่งต้ังประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมั ติแต่ งต้ั งประธานที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์                    
กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม ต่อไป       
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๓๑- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบการแต่งต้ังประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง               

เกินเกณฑ์ กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม จากเดิม วิทยานิพนธ์ ๔ คน และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ คน เป็น วิทยานิพนธ์ ๖ คน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ คน ดังน้ี 
๑.๑ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังน้ี 

๑) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
นิสิตระดับปริญญาเอก จํานวน ๔ คน 
นิสิตระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จํานวน ๑ คน  
๑.๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
นิสิตระดับปริญญาโท   จํานวน ๑ คน 

ทั้งน้ี สัดส่วนจํานวนนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนิสิตที่ค้นคว้า           
ด้วยตนเอง ๓ คน  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๘ (๑๒/๒๕๖๐)                     
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติจัดทําวารสารในโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์                     
ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดทําวารสารในโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์ ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑                     
โดยมอบวิทยาลัยการจัดการ ศึกษาข้อมูลการจัดทําวารสารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ โดยมี                     
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี ตําแหน่งอาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว          
เน่ืองจากการดําเนินการประสบปัญหาเรื่องการหาบทความที่ได้มาตรฐานมาตีพิมพ์ ประกอบกับการทําให้วารสารเข้าสู่ฐานของ TCI          
(Thai Journal Citation Index) เป็นเรื่องที่ ต้องใช้เวลานานและมีองค์ประกอบหลายประการซึ่ งน่าจะเป็นอุปสรรค                     
ของการดําเนินการและเป็นภาระของวิทยาลัยการจัดการ ต่อไป    

  วิทยาลัยการจัดการ จึงขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งน้ี โครงการดังกล่าวยังไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๓๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งน้ี โครงการดังกล่าวยังไม่มี
การเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ต่อไป       
 

 มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑  
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร

เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ขอเบิก
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่ง
เอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๙๒๙,๙๕๖.๒๖ บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทย่ีสิบหกสตางค์) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อไป       
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๙,๙๕๖.๒๖ บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยห้าสิบหกบาทย่ีสิบหกสตางค์) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง ขออนุมัติโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายในสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดต้ังส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรา ๗ (๒)                  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้เรียกช่ือว่า สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา            
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ลงวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่                  
๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน 

   สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายใน
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งการบริหารจัดการภายในออกเป็น ๒ หน่วยงาน ดังน้ี 

๑. งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มช่วยอํานวยการ 
๒. งานประสานภารกิจอธิการบดี ประกอบด้วย กลุ่มติดตามภารกิจ และกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๓๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายในสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งการบริหารจัดการ
ภายในออกเป็น ๒ หน่วยงาน ดังน้ี 

๑. งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มช่วยอํานวยการ 
๒. งานประสานภารกิจอธิการบดี ประกอบด้วย กลุ่มติดตามภารกิจ และกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์       

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายในสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยแบ่งการบริหารจัดการหน่วยงานย่อยภายในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ออกเป็น ๒ หน่วยงาน ดังน้ี  
๑.๑ งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มช่วยอํานวยการ 
๑.๒ งานประสานภารกิจอธิการบดี ประกอบด้วย กลุ่มติดตามภารกิจ และกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  ทั้งน้ี ให้งานบริหารทั่วไป และงานประสานภารกิจอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่าระดับงาน 
โดยไม่เพ่ิมอัตราบุคลากร และให้โอนอัตรากําลังจากกองการเจ้าหน้าที่ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายใน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับงาน เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง ขออนุ มั ติการเปลี่ ยนชื่ อหน่วยงาน จาก วิทยาลัยพลั งงานและสิ่ งแวดล้อม                

เป็น คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการจัดต้ังวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                   
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ทั้งน้ี วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา มาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นมา พบว่าจํานวนนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้ามาสมัครเรียน                   
ในหลักสูตรของวิทยาลัยพลังงานฯ มีปริมาณลดน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญอย่างต่อเน่ือง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม             
จึงได้ดําเนินการศึกษาถึงสาเหตุดังกล่าว แล้วได้ข้อสรุปว่า ภาพลักษณ์ของ “วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม” จากสายตา           
ของนักเรียนที่สนใจเรียนต่อสาขาวิชาทางด้านพลังงานและสาขาทางด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ยังมีภาพลักษณ์ที่ยังไม่ชัดเจน          
กับช่ือ “วิทยาลัย” ซึ่งทําให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อเกิดความลังเล และเกิดข้อสงสัยว่าทําไมถึงไม่ต้ังช่ือเป็นคณะเหมือนคณะต่างๆ                
ในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพราะคําว่า “วิทยาลัย” ในมุมมองของนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ รวมทั้ง
ผู้ปกครองด้วย มักเข้าใจผิดว่าถ้าเป็น “วิทยาลัย” จะต้องมีพันธกิจในการผลิตบุคลากรสายอาชีวศึกษา เช่น วิทยาลัยเทคนิค 
หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา เกิดภาพลบในใจไม่อยากให้บุตรหลานเข้าเรียน ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบกับจํานวนนิสิตที่รับเข้า   
ลดลงทุกปีอย่างเห็นได้ชัดในแต่ละปีที่ผ่านมา น้ัน 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติการเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน จาก วิทยาลัยพลังงาน             
และสิ่งแวดล้อม เป็น คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๓๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติการเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน จาก วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็น คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเปล่ียนช่ือหน่วยงาน จาก วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม เป็น คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนร่วมกัน ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนร่วมกัน 

ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     
แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนร่วมกัน         
ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ       
แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนร่วมกัน ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดทําหนังสือเสนอเร่ืองดังกล่าว               
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณีเร่งด่วน ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐... 



-๓๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนํากรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน
ของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระหว่าง องค์การบริหารพัฒนาพื้ นที่ พิ เศษเพื่ อการท่องเที่ ยวอย่างย่ังยืน                
(องค์การมหาชน) กับ ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                  

การนํากรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระหว่าง องค์การบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) กับ ... 
ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                     
การนํากรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระหว่าง องค์การบริหารพัฒนาพ้ืนที่ พิ เศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) กับ ... 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนํากรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของ อพท. 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง องค์การบริหาร
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) กับ ... 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. แนวใหม่ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้เปิดรับสมัคร           
สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือคัดเลือกเป็นศูนย์เครือข่าย                  
สมศ. แนวใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยให้สถาบันอุดมศึกษานําเสนอโครงการตามบทบาท
หน้าที่ของศูนย์เครือข่าย สมศ. แนวใหม่ และผลการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการ
อํานวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. ได้พิจารณาคุณสมบัติและความพร้อมเพ่ือคัดเลือกเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ.                  
ตามคุณสมบัติที่ สมศ. กําหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. แนวใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยหลังจากน้ี สมศ. จะได้นัดหมายเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนิน
กิจกรรมของศูนย์เครือข่าย สมศ. แนวใหม่ต่อไป น้ัน 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงขอเสนอการพิจารณา
คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. แนวใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒            
เพ่ือพิจารณามอบอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

 
 

 
มติ ที่ประชุม... 



-๓๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติในหลักการ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคัดเลือก

สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. แนวใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง             

ความร่วมมือการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. แนวใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์ความร่วมมือ          
การให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหาร

จัดการศูนย์ความร่วมมือการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... โดยมีประเด็นการหารือกรณีการเสียโอกาส           
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการไปแข่งขันเพ่ือเสนอโครงการให้บริการวิชาการ วิจัยและพัฒนาและการจ้างที่ปรึกษา           
ที่มหาวิทยาลัยมีความรู้ความเช่ียวชาญ จากหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนสนับสนุนการจัดทําโครงการต่างๆ ดังกล่าว 
เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ทําหน้าที่ในการประสานงานในกรณี น้ีโดยตรง และต้องปฏิบัติ            
ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ัน 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการ                 
ศูนย์ความร่วมมือการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์ความร่วมมือ             

การให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว                

ก่อนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน             
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๓ เรื่อง ขอหารือการเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาสากล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยประธานในที่ประชุม ขอหารือการเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาสากล ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการจัดทําปฏิทินการศึกษาสากล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จํานวน ๓ รูปแบบ ดังน้ี 

๑. รูปแบบที่ ๑ 
๑) นิสิตรหัส ๖๑ และน้อยกว่า ใช้ปฏิทิน AEC 
๒) นิสิตรหัส ๖๒ เป็นต้นไป เปิดภาคการศึกษาต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
๓) ปัญหาที่พบ 

(๑) การบริหารทรัพยากร ห้องเรียน อาจารย์ 
(๒) ระบบ REG อาจจะไม่สามารถรองรับได้บางกรณี เน่ืองจากระยะเวลาเริ่ม และสิ้นสุดของเทอม          

ไม่พร้อมกัน ทําให้การคํานวณข้อมูลบางเรื่องอาจเป็นไปได้ยาก เช่น การตรวจสอบ
ตารางห้องเรียน ตารางสอนอาจารย์ เป็นต้น 

(๓) ไม่มีปิดภาคการศึกษา 
๒. รูปแบบท่ี ๒... 



-๓๗- 
 

๒. รูปแบบที่ ๒ 
๑) ปรับปฏิทินสําหรับนิสิตรหัส ๖๑ และน้อยกว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยตัดภาคฤดูร้อน    

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ออก เพ่ือให้นิสิตทุกคนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒              
ในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒) ปัญหา : กระทบกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ซึ่งจะหายไป ๑ ภาคฤดูร้อน 
๓) แนวทางแก้ไข 

(๑) หลักสูตรที่มีแผนการศึกษาในภาคฤดูร้อน ต้องพิจารณา 
๑.๑) ปรับแผนการศึกษา โดยนํารายวิชาที่อยู่ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑              

ไปกระจายลงภาคการศึกษาอ่ืน ๆ 
๑.๒) นํารายวิชาที่อยู่ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาจัดการเรียนการสอน           

ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓. รูปแบบที่ ๓ 

ปรับปฏิทินสําหรับนิสิตรหัส ๖๑ และน้อยกว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยจัดการเรียนการสอน            
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย จํานวน ๑๒ สัปดาห์ โดยให้มีจํานวนช่ัวโมง                
ครบตามข้อบังคับฯ เช่น วิชาที่ เคยเรียน ๔ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ต้องจัดการเรียนการสอน             
๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ทําให้อาจจะต้องจัดการเรียนการสอนถึง ๑๙.๐๐ น. ในแต่ละวัน และอาจต้อง
จัดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะจัดการเรียนการสอนเพียง ๑๐ เดือน) 

  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือการเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาสากล ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ การเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาสากล ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ในรูปแบบที่ ๒ ทั้งน้ี ในส่วนของงบประมาณการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาสากล 
ทางมหาวิทยาลัยจะหารือการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวกับผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๑.๑ รายงานการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๗๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังบุคคล             
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน ๔ ราย 
ดังน้ี 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  นะงอลา ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์              

สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  แสงศรีจันทร์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพยาบาล                   

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ  ตันอมาตยรัตน์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชเวท                   

สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
 
 

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์รวี  ขยัน... 



-๓๘- 
 

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์รวี  ขยัน ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา                   
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๓.๑.๒ รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
๖.๓.๒ ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง “ประเมินผลการวิจัย 

: ก้าวสําคัญของความสําเร็จในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0” ในวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง World Ballroom ช้ัน ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


