
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 

ครัง้ที ่๑๓๕ (๕/๒๕๖๑) 

วนัพธุที ่๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชมุบวร รตันประสทิธิ ์ชัน้ ๒ อาคารสาํนักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัพะเยา 

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

รายนามคณะกรรมการทีม่าประชุม 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.นายแพทยวิชัย  เทียนถาวร) 

๓. รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิบูลย  วัฒนาธร) 

๔. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.ชาลี  ทองเรือง) 

๕. รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี  อยูศิริ) 

๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย รัตนา  อัตตปญโญ) 

๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.คมสรรพ  บุณยสิงห) 

๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติรัตน  เชี่ยวสุวรรณ) 

๙. คณบดีคณะนิติศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน50) 

๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 

๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด  จูหวา) แทน  

๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.นุวัตร  วิศวรุงโรจน) 

๑๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท) 

 ๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 
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๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร กรรมการ 

(50รองศาสตราจารย สิริเกียรติ  รัชชุศานต5ิ0) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ปรียานันท  แสนโภชน) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย             กรรมการ 

(ศาสตราจารย ดร.นิสันต  สัตยาศัย) 

๑๗. คณบดีคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

(นางสาวอรญา  อนุกูล) แทน  

๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย พูนพงษ  งามเกษม)  

๑๙. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ) 

๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย มาลินี  ธนารุณ) 

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง) แทน  

๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขทัย  พงศพัฒนศิริ) แทน 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุหรัน  พันธุสวรรค) 

๒๕. ผูอํานวยการศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

๒๖. ผูอํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางสาวปรียานุช  ใจสุข) แทน 

๒๗. ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค) 

๒๘. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๙. ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวนาน)  

๓๐. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ผูชวยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ  ฟูเต็มวงศ) 

รายนามคณะกรรมการ... 
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รายนามคณะกรรมการที่ไมมาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

๑. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.สําราญ  ทองแพง) 

๒. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี ผูชวยอธิการบดี 

๒. ดร.อุษณีย  รัศมีวงษจันทร ผูชวยอธิการบดี 

๓. นายวิทูรย  ตลุดกํา ผูชวยอธิการบดี 

๔. นางสาวสุคนธ  ยากี ผูอํานวยการกองคลัง 

๕. นางสาวพันธิตรา  กมล รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ  จันทรแดง ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

๗. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ หัวหนางานประชาสัมพันธ 

๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหนางานประชุมและพิธีการ  

๙. นางผกามาศ มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

๑๐. นายอดิสร  ผลศุภรักษ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๑๑. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 

๑๒. นางสาวขนิษฐา  เพชรสาริกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๓. นางสาวหัทยา  หม่ันงาน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๔. นายอนุชา  เสริมสุข เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๕. นายเอนก  จักปวง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑... 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

 ประธานแจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

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

นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร) และรองศาสตราจารย มาลินี  ธนารุณ 

(คณบดีคณะสหเวชศาสตร) 

๒. การแตงตั้งคณะกรรมการรางนโยบายและเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายนาม ดังนี้ 

๒.๑ ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว ประธานกรรมการ 

๒.๒ รองศาสตราจารย ดร.สุมนต  สกลไชย กรรมการ 

๒.๓ ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร ี กรรมการ 

๒.๔ รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  เสาแกว กรรมการ 

๒.๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุหรัน พันธุสวรรค กรรมการ 

๒.๖ ผูชวยอธิการบดี (นายวิทูรย  ตลุดกํา) กรรมการและเลขานุการ 

๒.๗ นายชํานาญ  แสงแกว ผูชวยเลขานุการ 

๓. การแตงต้ังคณะกรรมการรางนโยบายและเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยเลือกจาก       

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา มีรายนามของผูแทนกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

๓.๑ กลุมสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตร 

คณบดีคณะนิติศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน50) 

๓.๒ กลุมสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติรัตน  เชี่ยวสุวรรณ) 

๓.๓ กลุมสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  

คณบดีคณะสหเวชศาสตร (รองศาสตราจารย มาลินี  ธนารุณ) 

๔. นัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กับคณะพยาบาลศาสตร 

คณะสหเวชศาสตร และผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ เมษายน 

๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕. มอบคณะพยาบาลศาสตร จัดเตรียมพยาบาลประจําศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

โดยนํานิสิตทุนไปฝกงาน จํานวน ๔๑ คน คาดวาจะเริ่มดําเนินการเปดใหบริการประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒... 

 

 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๑๓๔ (๔/๒๕๖๑)  เมื่อวันจันทรที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี ๑๓๔ (๔/๒๕๖๑)  

เม่ือวันจันทรท่ี ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสํานักงาน           

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝายเลขานุการ ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอท่ีประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี ๑๓๔ (๔/๒๕๖๑)  

เม่ือวันจันทรท่ี ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนในรูปแบบการชวยเหลือ 

โครงการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกําลังคนดิจิทัลดวยมาตรฐานสากล              

รหัสโครงการ (SP-61-xxxx) ระหวางสาํนกังานสงเสรมิเศรษฐกิจดจิทิัล กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริม  

และสนับสนุนในรูปแบบการชวยเหลือ โครงการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกําลังคนดิจิทัลดวยมาตรฐานสากล                   

รหัสโครงการ (SP-61-xxxx) ระหวางสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงกองการเจาหนาท่ี                   

ไดดําเนินการตรวจสอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาวเรียบรอยแลว นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริม           

และสนับสนุนในรูปแบบการชวยเหลือ โครงการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกําลังคนดิจิทัลดวยมาตรฐานสากล                      

รหัสโครงการ (SP-61-xxxx) ระหวางสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๖- 
 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

(ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนในรูปแบบการชวยเหลือ โครงการการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพกําลังคนดิจิทัลดวยมาตรฐานสากล รหัสโครงการ (SP-61-xxxx) ระหวางสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล                   

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ตอไป       

 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนในรูปแบบการชวยเหลือ 

โครงการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกําลังคนดิจิทัลดวยมาตรฐานสากล รหัสโครงการ            

(SP-61-xxxx) ระหวางสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา           

นําเรื่องดังกลาว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ราง) คูมือการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน      

ของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริต                     

และประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑            

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง ติดตามการเตรียมความพรอมรับการประเมินตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส         

ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) คูมือการปฏิบัติงาน           

เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัยพะเยา และมอบหนวยบริหารความเสี่ยงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร      

มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป นั้น 

   หนวยบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) คูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน     

มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

(ราง) คูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัยพะเยา ตอไป       

 

 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๗- 
 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติในหลกัการ (ราง) คูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. อนุมัติ (ราง) เกณฑการประเมินความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

(Conflict of Interest : COI) มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษารายละเอียด (ราง) คูมือการปฏิบัติงาน และ(ราง) เกณฑการประเมิน

ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ดังกลาวตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง แนวทางการสงเสรมิคณุภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 

สรุปเรื่อง 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจงแนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณาจารยในสังกัดของตน               

ท้ังในดานความรูในศาสตร การจัดการเรียนการสอนและคานิยมท่ีดีในวิชาชีพอาจารย รายละเอียดแนวทางการสงเสริม

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้  สามารถสืบคนขอมูลดังกลาวไดจาก 

http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขอมูลจํานวนผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษา เพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปการศกึษา ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  กองบริการการศึกษา ขอแจงขอมูลจํานวนผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือเขารับพระราชทาน                

ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง สรุปความกาวหนาผลการดําเนินการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประจําเดือน

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

 กองการเจาหนาท่ี ขอสรุปความกาวหนาผลการดําเนินการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประจําเดือน        

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอมูล ณ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 

 



-๙- 
 

ระเบยีบวาระที ่๕.๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบตัิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏ ิบัติตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยาที่คางดาํเนินการ 
 

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

 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

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

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสชัศาสตร 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร ดังน้ี 

๑.๑ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคาํ จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรือ่ง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรือ่ง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลนาน จังหวัดนาน 

๑.๕ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรือ่ง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร 

๑.๖ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรือ่ง ความรวมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร 

ระหวาง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร

นัดหมายการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาวตอไป 

 

คณะเภสัชศาสตร ไดดําเนินการ นํา (ราง) บันทึกขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร            

ในขอ ๑.๑ , ๑.๓ , ๑.๕ และ ๑.๖ ลงนาม เรียบรอยแลว  

และอยู ระหว างดํ าเนิ นการประสานผู อํ านวยการ

โรงพยาบาลเชียงคํา และผู อํานวยการโรงพยาบาลนาน              

ลงนามใน (ราง) บันทึกขอตกลงดังกลาว ตอไป 

 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๐๙... 

 

 



-๑๐- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๖.๒.๔ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติ            

ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 

กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย 

แตงกายไมเรียบรอย การสอบกลางภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติไมเปนไปตามประกาศและขอบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย แตงกายไมเรียบรอย การสอบกลางภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                    

และขอบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร

ประจําตัวนิสติ มาสาย แตงกายไมเรียบรอย การสอบกลางภาค

กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา                       

ในการประชุมครั้งตอไป 

๖.๒.๕ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติ   

ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลั ย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 

กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย 

แตงกายไมเรียบรอย การสอบปลายภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติไมเปนไปตามประกาศและขอบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย แตงกายไมเรียบรอย การสอบปลายภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                 

และขอบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร

ประจําตัวนิสิต มาสาย แตงกายไมเรียบรอย การสอบปลายภาค 

กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา              

ในการประชุมครั้งตอไป 

๖.๒.๖ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติ              

ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 

เขาสอบผิดสถานท่ี การสอบกลางภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผู เขาสอบท่ีปฏิ บัติ ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เขาสอบผิดสถานท่ี การสอบกลางภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                 

และขอบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เขาสอบ

ผิดสถานท่ี การสอบกลางภาค กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งตอไป 

๖.๒.๗ รายงานขอมูล... 

 

 



-๑๑- 
 

๖.๒.๗ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีปฏิบัติ             

ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 

เขาสอบผิดสถานท่ี การสอบปลายภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผู เขาสอบท่ีปฏิ บัติ ไม เปนไปตามประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เขาสอบผิดสถานท่ี การสอบปลายภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ                 

และขอบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เขาสอบ

ผิดสถานท่ี การสอบปลายภาค กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งตอไป 

 

 
 

๖.๒.๘ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีแตงกาย

ไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย           

การสอบกลางภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผู เขาสอบท่ีแตงกายไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบกลางภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณารายงานขอมูล

นิสิตผู เขาสอบท่ีแตงกายไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย           

การสอบกลางภาค กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งตอไป  

๖.๒.๙ รายงานขอมูลนิสิตผูเขาสอบท่ีแตงกาย

ไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานขอมูลนิสิตผู เขาสอบท่ีแตงกายไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกลาวจัดทําเปนประกาศและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

อยูระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณารายงานขอมูล

นิสิตผู เขาสอบท่ีแตงกายไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบปลายภาค กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งตอไป 

 

 
- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๑๐... 

 

 



-๑๒- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๖.๑.๑.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโลม 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดทําประกาศท่ีใหขอมูลประกอบครอบคลุมเก่ียวกับการทําวารสาร 

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 

อยูระหวางดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ

ประสานการจัดทําประกาศท่ีใหขอมูลประกอบครอบคลุม

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

กับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๖.๒.๑๑ (ร าง) หลั กเกณฑ และแนวทางในการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบชวงเวลาของขอมูลท่ีใชในการคํานวณเปนปงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘           

ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   

๒. มอบกองคลัง ปรับแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑและแนวทางในการคํานวณตนทุนตอหนวย

ผลผลิต ใหเหมาะสมและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

อยูระหวางดําเนินการของกองคลัง ในการปรับแกไขเพ่ิมเติม

หลักเกณฑและแนวทางในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย กอนนําเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา            

ในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

 - ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๒๔... 

 

 



-๑๓- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๖.๑.๑ (ราง) บันทึกขอตกลงการใหสินเช่ือ

สวัสดิการแกบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงการใหสินเช่ือสวัสดิการแก บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา             

ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

๒. มอบกองการเจาหน าท่ี  เสนอลงนามบันทึกขอตกลงวาด วยความรวมมือดั งกลาว            

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

 

 

 

อยูระหวางดําเนินการของกองการเจาหนาท่ี ในการประสาน 

(ราง) บันทึกขอตกลงการใหสินเช่ือสวัสดิการแก บุคลากร 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

กอนนําเสนอลงนาม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            

เพ่ือทราบตอไป 

 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๓.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา            

วาด วย การบริหารเงินรับบริจาค          

เพ่ือชวยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารเงินรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือ

เหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแกไข (ราง) ระเบียบดังกลาว กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 

 

อยูระหวางดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแกไข              

และเทียบเคียง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การ

บริหารเงินรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ให

สอดคลองกับระเบียบการเงิน กับรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 
- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๒๖... 

 

 



-๑๔- 
 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๔.๗.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

เกณฑการพิจารณาเงินรางวัลในการสงเสริม

นิสิตท่ีมีผลงานดีเดนดานกิจกรรมเสริม

หลักสูตร หรือกิจกรรมท่ีสรางช่ือเสียง

ใหแกมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑการพิจารณาเงินรางวัลในการสงเสริมนิสิต            

ท่ีมีผลงานดีเดน ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมท่ีสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต หารือการจัดทําเข็มท่ีระลึกและเงินรางวัล กับรองอธิการบดีฝายบริหาร 

๓. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกลาว กอนนําเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 

อยูระหวางดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการออกแบบ

เข็ ม ท่ี ระลึ ก ในแต ละประเภท/ระดั บ  ก อน นํ าเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

๔.๘.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย 

การบริหารงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบศูนยบมเพาะวิสาหกิจ นําเรื่อง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารงาน

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือรวมกับคณะกรรมการบริหาร

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ           

กอนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 

 

อยูระหวางดําเนินการของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ในการ           

นํ า  (ร า ง ) ร ะ เบี ย บ ม ห า วิ ท ย าลั ย พ ะ เย า  ว า ด วย                      

การบริหารงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุง

ข อบั งคั บ ระเบี ยบ และประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา                   

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

๔.๘.๓ (ราง) ระเบียบ... 

 

 



-๑๕- 
 

๔.๘.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย 

การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร นําเรื่อง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารงาน

อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือรวมกับคณะกรรมการบริหาร

อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ           

กอนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

อยูระหวางดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการนํ า (ร าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลัยพะเยา วาด วย            

การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุง

ขอบั งคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา            

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ตอไป 

๔.๘.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย 

การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา          

และผลประโยชนท่ีเกิดจากทรัพยสิน

ทางปญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและ

ผลประโยชนท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร นําเรื่อง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารจัดการ

ทรัพยสินทางปญญาและผลประโยชนท่ีเกิด จากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือรวมกับ

คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝายวิจัย

และประกันคุณภาพ กอนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ           

และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการปรับแก ไข (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย             

การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและผลประโยชน             

ท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ กับรองอธิการบดี

ฝายวิจัยและประกันคุณภาพ และนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบรอยแลว กอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๔.๑๑ (ราง) แบบฟอรมบันทึกการสงมอบงาน

ในหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) แบบฟอรมบันทึกการสงมอบงานในหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองการเจาหนาท่ี  นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของกองการเจาหนาท่ี ในการนํา              

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

ของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ของคณะกรรมการปรับปรุง

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา          

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๒๙... 

 

 



-๑๖- 
 

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

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๔.๙ ขอเชิญรวมลงนาม (ราง) บันทึกขอตกลง

วาดวยความรวมมือในโครงการอบรม          

ใหความรู เรื่อง การสงเสริมอนุรักษ 

แหล งท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ            

ภูมิปญญาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปนผอ

ตี่แอวบานเฮา) 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในโครงการอบรมใหความรู เรื่อง การสงเสริมอนุรักษ

แหลงทองเท่ียว เชิงวัฒน ธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปนผอตี่แอวบานเฮา) 

๒. มอบกองอาคารสถานท่ี เสนอลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือทราบตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของกองอาคารสถานท่ี ในการประสาน

การจัดสง (ราง) บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือ            

ในโครงการอบรมใหความรู เรื่อง การสงเสริมอนุรักษ  

แหลงทองเท่ียว เชิงวัฒน ธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน              

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปนผอตี่แอวบานเฮา) กับเทศบาลตําบลแมกา 

เสนออธิการบดีลงนาม ตอไป 

            

๖.๑.๒ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ

โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา            

และยกระดั บมาตรฐาน วิชา ชี พ          

ด านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          

ของภาคการผลิต และการบริการ 

ระหวาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

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

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา            

และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาคการผลิตและ          

การบริการ ระหวาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว           

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

 

อยูระหวางดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ           

การสื่อสาร ในการนํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ

โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา และยกระดับ

มาตรฐานวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองภาคการผลิต

และการบริการ ระหว าง สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร          

และเทคโนโลยีแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม 

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

๖.๑.๓ (ราง) บันทึกขอตกลงใหความรวมมือ 

ในการรับชําระเงินค าธรรมเนียม

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

มหาวิทยาลั ยพะ เยา กั บบริ ษั ท 

เคานเตอรเซอรวิส จํากัด 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงใหความรวมมือในการรับชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งท่ี ๒) 

ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด 

๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนอลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือทราบตอไป 

กองบริการการศึกษา ไดดําเนินการนํา (ราง) บันทึกขอตกลง

ใหความรวมมือในการรับชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

(ครั้งท่ี ๒) ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เคานเตอร

เซอรวิส จํากัด เสนอลงนาม เรียบรอยแลว และอยูระหวาง

ดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป    
 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๓๐... 

 

 



-๑๗- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๖.๒.๔ การศึกษาความเปนไปไดและผลกระทบ

การขอคืนสทิธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยาจากบริษัทเอกชนผูลงทุน 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. เห็นควรใหไมดําเนินการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา         

จากบริษัทเอกชนผูลงทุน 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ตรวจสอบสภาพของหอพัก และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดูแล          

และจัดทําแผนการซอมบํารุงทุก ๔ ป เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอนิสิต และศึกษาความเหมาะสม           

ของราคาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองคลัง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา             

กับบริษัทเอกชนผูลงทุน เพ่ือประสานหารือ เรื่อง การจัดทําแผนทางธุรกิจหอพักนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทเอกชนผูลงทุนดังกลาว ตอไป 

๔. มอบกองคลัง ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลาว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดทํา

คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน            

และใหบริการหอพัก ตอไป 

๖.๒.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การกําหนดแนวปฏิบัติและอัตรา

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

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดแนวปฏิบัติ

และอัตราคาท่ีพักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาตอไป 

๒. ใหระบุคาบริการสวนกลาง โดยแยกคาใชจายออกเปน ๒ สวน ใหชัดเจน ดังน้ี 

๒.๑ สวนของเงินรายไดคาหอพัก 

๒.๒ สวนของเงินรายไดของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. ใหตรวจสอบขอความในสัญญาของหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใหใชขอความ          

ในสัญญาเดิมเปนหลัก 

๔. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกลาว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาตอไป   

กองกิจการนิสิต ไดดําเนินการปรับแกไขรายละเอียด (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดแนวปฏิบัติ

และอัตราคาท่ีพักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว และอยูระหวางดําเนินการ

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

ของมหาวิทยาลัยพะเยาตอไป 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๓๒... 

 

 



-๑๘- 
 

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

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๔.๓ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ         

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

นวัตกรรมรายใหม (Innovative Startup) 

กิจกรรมสงเสริมศูนยพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 

UP-Soft square Smart Digital Center ระหวาง

บริษัท ซอฟตสแควร อินเตอรเนช่ัน

แนล จํากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 

(Innovative Startup) กิจกรรมสงเสริมศูนยพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 

UP-Soft square Smart Digital Center ระหวางบริษัท ซอฟตสแควร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทายาลัยพะเยา           

นําเรื่องดังกลาว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการนํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ             

การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม  (Innovative Startup) 

กิจกรรมสงเสริมศูนยพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจ

นวัตกรรมรายใหม  UP-Soft square Smart Digital Center 

ระหวางบริ ษัท ซอฟตสแควร  อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด           

กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           

เพ่ือทราบตอไป    

 

๔.๘ ผลการจัดสงผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจําป ๒๕๖๐ 

 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดสงผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ๒๕๖๐           

ใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

อยู ระหว างดํ าเนินการของกองคลั ง ในการประสาน           

คณะ/วิทยาลัย จัดสงผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ๒๕๖๐           

ใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๓๓ (๓/๒๕๖๑) เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 

วาระที ่ เรือ่ง มต ิ ผลการปฏบิตัติามมต ิ

๓.๑ ขออนุมั ติ แนวทางการดํ าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร ในสวนขององคประกอบท่ี ๑.๑ ดังน้ี 

๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กําหนด Username และ Password เพ่ือเขา

ระบบ CHE QA online ใหกับกองบริการการศึกษา เพ่ือใหกองบริการการศึกษาตรวจสอบการกรอก

ขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องคประกอบท่ี ๑.๑ 

๒. การตรวจสอบขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในสวนของ

องคประกอบท่ี ๑.๑ 

๑. กองบริ การการศึ กษา และกองบริห ารงาน วิจั ย            

และประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติท่ีประชุม 

เรียบรอยแลว 

๒. อยูระหวางดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ

ประสานแจงคณะ/วิทยาลัย รับทราบมติท่ีประชุม 

 

 

๒.๑ เมื่อคณะ/วิทยาลัย... 

 

 



-๑๙- 
 

๒.๑  เมื่ อคณะ/วิทยาลั ย กรอกขอมู ลรายงานการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน                      

ระดั บหลั กสู ตร (SAR) องค ประกอบท่ี  ๑.๑ ในระบบ CHE QA online เรี ยบรอยแล ว                           

ใหแจงกองบริการการศึกษาทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเบ้ืองตน 

๒.๒  เมื่ อคณะ/วิทยาลัย ได รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน             

ระดับหลักสูตร (CAR) เรียบรอยแลว ใหแจงกองบริการการศึกษาทราบอีกครั้ง             

เพ่ือทราบผลการประเมินในสวนขององคประกอบท่ี ๑.๑ 

๒.๓  กองบริการการศึกษา แจงกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาทราบ               

เพ่ือกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ยืนยันการจัดสงขอมูล (Submit) 

ในระบบ CHE QA online ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๔.๑.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสอบผานรายวิชาในหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยชุมชน สําหรับนิสิตหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยชุมชน โครงการพิเศษ 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผานรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน สําหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

ชุมชน โครงการพิเศษ  

๒. มอบกองบริการการศกึษา นําเสนออธิการบดีลงนามตอไป 

อยูระหวางดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผาน

รายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยชุมชน สําหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ เสนออธิการบดีลงนามตอไป 

๔.๒ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ            

ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบสหสถาบัน ระหวางสถาบันภาคี 

และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน 

ระหวางสถาบันภาคีและสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว 

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบตอไป 

 

กองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา           

ไดดําเนินการประสานแจงผูท่ีเก่ียวของทราบ เรียบรอยแลว 

๔.๓ (ราง) บันทึก... 

 

 



-๒๐- 
 

๔.๓ (ร าง) บั นทึ กข อตกลง Material Transfer 

Agreement (MTA) ระหวางมหาวิทยาลัย

พะเยา และมหาวิทยาลัย นันยาง 

สิงคโปร 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง Material Transfer Agreement (MTA) ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา           

และมหาวิทยาลัย นันยาง สิงคโปร 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตรการแพทย ติดตอกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือดําเนินการจัดสง

เช้ือจุลินทรีย  ไปยังมหาวิทยาลัย นันยาง สิ งคโปร ใหแลวเสร็จ กอนเสนอลงนาม                 

(ราง) บันทึกขอตกลงดังกลาวตอไป 

๓. มอบคณะวิทยาศาสตรการแพทย ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลาว 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

คณะวิทยาศาสตรการแพทย รับทราบมติท่ีประชุม และไดดําเนินการ

ตามมติท่ีประชุม เรียบรอยแลว 

๔.๕ ขออนุมัติแกไขผลการศึกษา กรณี            

ดร.อทิติ  วลัญชเพียร อาจารยประจํา

รายวิชา ๒๔๘๑๑๑ พลวัตวิชาชีพ 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให ดร.อทิติ  วลัญชเพียร อาจารยประจํารายวิชา ๒๔๘๑๑๑ พลวัตวิชาชีพ แกไขผลการศึกษา ภาค

การศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๒๕ ราย  

๒. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียน 

และการไมมาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จึงใหเวนโทษการกระทําความผิดไวกอน 

 

คณะวิทยาศาสตร รับทราบมติท่ีประชุม และไดดําเนินการ

ตามมติท่ีประชุม เรียบรอยแลว 

๔.๖ การส อบ สวน ข อ เท็ จจ ริ ง  ก รณี 

กรรมการคุมสอบไมมาปฏิบัติงานคุม

สอบของ นายทวีศักดิ์  กันโยไช 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี นายทวีศักดิ์  กันโยไช กรรมการคุมสอบ           

ไมมาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๗๓๕๓ การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ การสอบปลายภาค 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC)  

๒. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียน 

และการไมมาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จึงใหเวนโทษการกระทําความผิดไวกอน 

 

คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร รับทราบมติ ท่ีประชุม           

และไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม เรียบรอยแลว 

๔.๗ ขออนุมัติ... 
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๔.๗ ขออนุ มั ติ จั ด ทํ าวารสารวิชาการ             

“ก า ร จั ด ก า ร  ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว            

สิ่ งแ วด ล อ ม  แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ”     
(Tourism Environment and Innovation 

Management) มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติจัดทําวารสารวิชาการ “การจัดการ การทองเท่ียว สิ่งแวดลอม และนวัตกรรม”            

(Tourism Environment and Innovation Management) มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร กํากับดูแลการตีพิมพผลงานลงในวารสาร 

เพ่ือปองกันการตีพิมพผลงานซ้ําซอนตอไป 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดดําเนินการ

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวารสารวิชาการ “การจัดการ 

การทองเท่ียว สิ่งแวดลอม และนวัตกรรม” ใหอธิการบดีลงนาม 

พรอมท้ังไดดําเนินการประสานหนวยงานท่ี เก่ียวของ 

เรียบรอยแลว 

 

๔.๘ ข อ อ นุ มั ติ จั ด ตั้ งส าข า วิ ช า ให ม            

และเปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเดิมของคณะ

วิทยาศาสตรการแพทย 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาใหมและเปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเดิม                 

ของคณะวิทยาศาสตรการแพทย ดังน้ี 

๑. จัดตั้งสาขาวิชาใหมในโครงสรางการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน ๑ สาขาวิชา  

คือ สาขาวิชาโภชนาการ 

๒. เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ เปนสาขาวิชาชีวเคมี 

คณะวิทยาศาสตรการแพทย  รับทราบมติ ท่ีประชุม               

และไดดําเนินการจัดสงหนังสือใหทางมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือนําเรื่องเสนอเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

และไดดําเนินการแจงตอหัวหนาสาขาวิชาชีวเคมีและ

โภชนาการทราบ พรอมท้ังใหประธานหลักสูตรโภชนาการ 

ดําเนินการเสนอช่ือหัวหนาสาขาวิชา 

๖.๑.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วา

ดวย การเงิน การงบประมาณและการ

พัสดุของทุนจากแหลงทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของทุน

จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

๒. มอบรองอธิการบดีฝายบริหาร ปรับแกไขเพ่ิมเติม (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกลาว  

กอนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกลาว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน                  

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดดําเนินการปรับแกไขเพ่ิมเติม 

(ร าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว าด วย การเงิน 

การงบประมาณและการพัสดุของทุนจากแหลงทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และไดดําเนินการเสนอคณะกรรมการ

การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

เรียบรอยแลว 

 

๖.๑.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการ กรณีการรายงาน

ผลการศึกษานิสิตเกินกวากําหนด           

การแกไขผลการเรียน และการไมมาคุมสอบ            

ตามกําหนด พ.ศ. ... 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการ          

กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียนและการไมมาคุมสอบ

ตามกําหนด พ.ศ. ... 

รองอธิการบดีฝายบริหาร รับทราบมติท่ีประชุม เรียบรอยแลว 

๖.๒.๑ ขอหารือ... 
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๖.๒.๑ ขอหารือ เรื่อง การตีพิมพ เผยแพร

ผลงานเพ่ือสําเร็จการศึกษาของนิสิต  

วาควรกําหนดระยะเวลาการใชแบบตอบ

รับการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ 

ซึ่ งยั งอยู ในสถานะรอการตี พิ มพ             

(In press) หรือไม 

มติ  ท่ีประชุมไดถกในประเด็นทางวิชาการและความยากในการตีพิมพผลงาน ตลอดจนคุณภาพ           

ของวารสารแลวจึงมีมติ อนุมัติการใชหนังสือตอบรับการตีพิมพผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 

เพ่ือการสําเร็จการศึกษาของนิสิต โดยใหคณะติดตามการตีพิมพผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพ             

ทางวิชาการของนิสิต พรอมนําสงหลักฐานท่ีไดเผยแพรแลวใหกับมหาวิทยาลัย อน่ึง หากพบวานิสิต            

ไมไดรับการตีพิมพผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ตามท่ีระบุในหนังสือตอบรับ ใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาบัตรตอไป 

 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติท่ีประชุม เรียบรอยแลว 

และอยูระหวางนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบตอไป 

๖.๒.๓ ขออนุมัติแกไขผลการศึกษา กรณี           

ดร.จักรพงษ  จํารูญ อาจารยประจํา

รายวิชา ๒๖๑๑๐๑ เขียนแบบวิศวกรรม 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. อนุมัติให ดร.จักรพงษ  จํารูญ อาจารยประจํารายวิชา ๒๖๑๑๐๑ เขียนแบบวิศวกรรม แกไขผลการศึกษา 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๑.๑ นางสาวศิศินา ทิศลา  รหัสนิสิต ๖๐๑๐๑๒๒๒  จากเดิม C   แกไขเปน C+ 

๑.๒ นางสาวสุพรรษา กฤษด ี รหัสนิสิต ๖๐๑๐๑๒๕๕  จากเดิม D+   แกไขเปน C 

๒. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกวากําหนด การแกไขผลการเรียน 

และการไมมาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จึงใหเวนโทษการกระทําความผิดไวกอน 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร รับทราบมติท่ีประชุม และไดดาํเนินการ

ตามมติท่ีประชุม เรียบรอยแลว 

๖.๒.๗ ขอความเห็นชอบแผนปฏิ บัติการ

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (เลม ๒ 

Part A จะทํา) และขอความเห็นชอบ

ห ลั ก เก ณ ฑ ก า ร วิ เค ร า ะ ห  KPIs            

ของแผนปฏิบัติการประจําป 

 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี 

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (เลม ๒ Part A จะทํา)  

๒. เห็นชอบหลักเกณฑการวิเคราะห KPIs ของแผนปฏิบัติการประจําป 

กองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา           

ไดดําเนินการประสานแจงผูท่ีเก่ียวของทราบ เรียบรอยแลว 

๖.๒.๘ ขออนุมัติ... 

 

 



-๒๓- 
 

๖.๒.๘ ขออนุมัติจัดสงเอกสารการเบิกจายเงิน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาชา 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสงเอกสารการเบิกจายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาชา 

จํานวน ๑ รายการ คือ เอกสารขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนการสอนรายวิชา Advance 

Placement Program (AP) ประจํ าภาคเรียน ท่ี  ๒  ป การศึ กษา ๒๕๖๐ เลขท่ี เอกสาร                      

ศธ ๐๕๙๐.๓๔/๐๖๐๖ เปนจาํนวนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท (สองหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) 

 

โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลั ยพะเยา ได ดํ า เนิ นการ             

เบิกคาตอบแทนการสอนรายวิชา Advance Placement 

Program (AP) เรียบรอยแลว 

๖.๒.๙ ขออนุ มั ติ ค าใช จ ายงบประมาณ             

ตามรายละเอียดงบประมาณภายใต MOU 

ของศู นย เครื อข ายของโป รแกรม

สนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยี             

แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ( Innovation and 

Technology Assistance Program : ITAP) 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาใชจายงบประมาณตามรายละเอียดงบประมาณ

ภายใต MOU ของศูนยเครือขายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ดังน้ี 

๑. ยกเวนการสนับสนุนคาธรรมเนียม/คาบริหารสถาบัน (Overhead charge) ในสวนของเงินอุดหนุน

โครงการ ITAP เครือขายมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ใช อัตราคาใชจายในการบริหารเงินอุดหนุนโครงการ ITAP เครือขายมหาวิทยาลัยพะเยา                   

ตามรายละเอียดงบประมาณท่ีระบุไวภายใต MOU 

 

กองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา           

ไดดําเนินการประสานแจงผูท่ีเก่ียวของทราบ เรียบรอยแลว 

๖.๒.๑๑ การสมั ครขอรับทุนอุดหนุนการวิจั ย           

แกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๑ 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหชะลอการรับทุนอุดหนุนการวิจัยแกนิสิต

ระดับอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ท้ังน้ี เพ่ือมิใหเกิดการผิดพลาดในการจดัการ ท้ิงงาน หรือสงงานลาชา เน่ืองจากกระทบตอช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัยในการขอทุนครั้งตอ ๆ ไป 

 

กองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา           

ไดดําเนินการประสานแจงผูท่ีเก่ียวของทราบ เรียบรอยแลว 

 

มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการชําระอัตราคาใชบริการ           

และการออกใบเสรจ็รบัเงนิของหนวยปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรและการออกกาํลงักาย 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓ (๒) /๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการชําระอัตราคาใชบริการ                     

และการออกใบเสร็จรับเงินของหนวยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและการออกกําลังกาย และมอบฝายเลขานุการนําเสนอ                      

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาตอไป ดังนี ้

  คณะวิทยาศาสตร จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการชําระอัตรา      

คาใชบริการและการออกใบเสร็จรับเงินของหนวยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและการออกกําลังกาย รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการชําระอัตราคาใชบริการและการออกใบเสร็จรับเงินของหนวยปฏิบัติการ               

ทางวทิยาศาสตรและการออกกําลังกาย ตอไป       

 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการชําระอัตราคาใชบริการ          

และการออกใบเสร็จรับเงินของหนวยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและการออกกําลังกาย 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร ปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกลาว ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กอนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกลาว           

เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒... 

 

 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและกําหนดอัตราคาบริการ           

ของหนวยบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีกองกลาง ไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและกําหนดอัตราคาบริการ                             

ของหนวยบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหบริการดานการจัดทําสื่อและใหบริการการจัดต้ัง                  

และกําหนดอัตราคาบริการของหนวยบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแกบุคลากร หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

และบุคคลภายนอก ตลอดจนเพ่ือเปนการหารายไดใหแกมหาวิทยาลยัพะเยา นั้น 

  กองกลาง จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดต้ังและกําหนดอัตรา   

คาบริการของหนวยบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและกําหนดอัตราคาบริการของหนวยบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ     

พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอไป       
 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและกําหนดอัตราคาบริการ         

ของหนวยบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกลาว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน           

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับชื่อจากศูนยออกกําลังกาย พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนหนวยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

การกีฬาและการออกกําลังกาย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒๐ (๔/๒๕๖๐) เม่ือวันท่ี   

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดต้ังศูนยออกกําลังกาย      

และกําหนดอัตราคาใชบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดต้ังศูนย

ออกกําลังกาย และกําหนดอัตรา คาใชบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบคณะวิทยาศาสตร ปรับแกไข (ราง) ประกาศดังกลาว                   

จาก (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนยออกกําลังกายและกําหนดอัตราคาใชบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐                     

เปน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาใชบริการหนวยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการกีฬาและ                       

การออกกําลังกาย พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบคณะวิทยาศาสตร หารือกับรองอธิการบดีฝายบริหาร ในการปรับแกไข (ราง)      

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาใชบริการหนวยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย            

พ.ศ. ๒๕๖๐ กอนประสานกองคลัง นํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกลาว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน     

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป นั้น 
คณะวิทยาศาสตร... 

 

 



-๒๖- 
 

  คณะวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติปรับชื่อจากศูนยออกกําลังกาย พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนหนวยปฏิบัติการ               

ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     

อนุมัติปรับชื่อจากศูนยออกกําลังกาย พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนหนวยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย         

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอไป       

 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปรับชื่อ จาก ศูนยออกกําลังกาย พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน หนวยปฏิบัติการ

ทางวทิยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินโดยการโอนผาน

ระบบธนาคารและการใชหลักฐานการโอนเงินผานธนาคารเปนหลักฐานประกอบ          

การเบิกจาย พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีกองคลัง ไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินโดยการโอน 

ผานระบบธนาคารและการใชหลักฐานการโอนเงินผานธนาคารเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย พ.ศ. ... เพ่ือใหการจายเงิน     

ของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยการโอนเงินผานระบบธนาคารดังกลาวครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งข้ึน นั้น 

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินโดยการ

โอนผานระบบธนาคารและการใชหลักฐานการโอนเงินผานธนาคารเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย พ.ศ. ... รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินโดยการโอนผานระบบ

ธนาคารและการใชหลักฐานการโอนเงินผานธนาคารเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย พ.ศ. ... 

๒. มอบฝายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกลาว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน           

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 

 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดรายวิชาการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอน

ผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรือ่ง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีกองบริการการศึกษา ไดรับมอบหมายใหดําเนินการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ให

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การดําเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๕ เรื่อง ดังนี้  

๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดรายวิชาการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี      

โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน

หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 

๔. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร              

ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๒๘- 
 

มติ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๕ เรื่อง ดังนี้ 

๑.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดรายวิชาการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาตร ีโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน

หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 

๑.๔  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร

ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร       

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดรายวิชา  

การเทียบโอนผลการเรียน ระดบัปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนออธิการบดีลงนามตอไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิดังนี้ 

๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน

หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 

๓.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร

ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร       

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 



-๒๙- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจงเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจงการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา           

เพ่ือการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถดาวนโหลดผาน QR Code เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถตรวจสอบขอมูล และนําไปใชประโยชนในสวนท่ีเก่ียวของตอไป รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ แจงเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ รายชื่อวารสารท่ีจัดทําภายในคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเปนการเผยแพรการวิจัยของคณาจารย            

นิสิตและบุคคลท่ัวไป เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการอันเปนประโยชนตอการพัฒนาความรู

ในศาสตรแขนงตางๆ ใหกวางขวางยิ่งข้ึน โดยมีรายชื่อวารสาร ดังนี้ 

๑) วารสารนเรศวรพะเยา 

๒) วารสารมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓) วารสารวิชาการแพทยศาสตรและสาธารณสุข 

๔) วารสารนิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕) วารสารวิชาการรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖) วารสารโครงการวารสารปญญาปริทัศน (วิทยาลัยการจัดการ) 

๗) วารสารวิชาการ “การจัดการการทองเท่ียว สิ่งแวดลอมและนวัตกรรม” (อยูระหวางดําเนินการ

เพ่ือจัดทําวารสาร) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ รายงานการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายไดคณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

(เพ่ิมเติม) จํานวน ๑ โครงการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) โดยเบิกจาย

จากทุนวิจัยประจําป  งบประมาณรายไดคณะศิลปศาสตร  ประจําป งบประมาณ ๒๕๖๑   

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ รายงานสรุปจํ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจํ าเดื อนมีนาคม ๒๕๖๑                 

จํานวน ๑๗๕ บัญชี ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร 

เปนจํานวนเงิน ๖๓๒,๑๖๒,๓๕๐.๖๐ บาท และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เปนจํานวนเงิน 

๖๑๖,๙๙๒,๗๓๘.๑๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ รายงานงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต มหาวิทยาลัยพะเยา สําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต มหาวิทยาลัยพะเยา 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และรายงานผลการดําเนินการตามความเห็นของผูสอบบัญชี

รับอนุญาตในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีตองบการเงินปงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๒.๓.๓ คณะกรรมการ... 

 



-๓๐- 
 

๖.๒.๓.๓ คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับสถานภาพ สถานการณ และความตองการของคณะ/หนวยงาน เพ่ือใชเตรียมความพรอม

ในการดําเนินการสรรหาอธิการบดี ซ่ึงอธิการบดีปจจุบัน จะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันศุกรท่ี 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเพ่ือเพ่ิมความมีสวนรวมในกระบวนการสรรหาอธิการบดี จึงขอความอนุเคราะห

คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย รวมระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงาน และจัดทําสถานภาพ 

สถานการณ และความตองการในภาพรวมของคณะ/หนวยงาน เพ่ือใชในการสรรหาอธิการบดี             

ท้ังนี้ ขอความกรุณาจัดสงเอกสารดังกลาว  ไปยังงานประชาสัมพันธ กองกลาง ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๔ รายงานการติดตามการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน          

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ITA) ในสวนของตัวชี้วัด : การเปดเผยขอมูล 

(EB๑ (๑) และEB๑ (๒)) และการมีสวนรวม (EB๒ (๑) และEB๒ (๒)) ท้ังนี้ ขอความรวมมือคณะ/วิทยาลัย  

จัดสงผลการดําเนินการดังกลาว ไปยังงานประชาสัมพันธ กองกลาง ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

 

๖.๒.๔ คณบดีคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ รายงานการเขาประชุมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือ สํานักงาน กปร. โดยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการใหความรู

ทางวชิาการในการศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว และพัฒนาพันธุพืชและเกษตรกรรม ในโครงการดังกลาวตอไป   

 

๖.๒.๕ ผู อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา (นางกฤษณา  แปงณีวงค) แจงกําหนดการประชุม

คณะกรรมการรางนโยบายและเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ในวันอังคารท่ี ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมชูชาติ กีฬาแปง และครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันอาทิตยท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกลาวขอบคุณ... 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4


-๓๑- 
 

ประธานกลาวขอบคุณ และกลาวปดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวนาน) (ดร.สมบูรณ  ฟูเต็มวงศ) 

ผูชวยเลขานุการ  ผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม  ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

 

 

 

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

(รองศาสตราจารย ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 

 


