
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๓๗ (๗/๒๕๖๑) 

วันพุธที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(นายสัณห์ชัย  หยีวิยม) แทน 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(นายชัย  วิชัยศรี) แทน 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
 

๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.อัจฉราวดี  แก้ววรรณดี) แทน 

๑๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  

๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

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

๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(ดร.สุรัตน์  เศษโพธ์ิ) แทน 

๒๒. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(นางสาวนภาพร  จักร์เขียว) แทน 

๒๓. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง) แทน 

๒๔. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๕. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

๒๗. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๒๘. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นายสมทบ  เหล็กสิงห์) แทน 
 
 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการ... 



-๓- 
 

รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.สําราญ  ทองแพง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๔. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวพันธิตรา  กมล รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๘. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร หัวหน้าการเงินรับ 
๙. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ  
๑๐. นางผกามาศ มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๑. นางสาวอรพิน  สุขเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๒. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๓. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นางสาวสิริพร  กาจินา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑... 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร รองอธิการบดี ที่ได้รับพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มี วันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒ ท่าน คือ                      
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) และรองศาสตราจารย์           
ดร.ชาลี  ทองเรือง (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๓๖ (๖/๒๕๖๑)  เม่ือวันพุธที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๖ (๖/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน           
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๖ (๖/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้นํา
นิสิตและผู้นํากิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๔ (๔/๒๕๖๑)                  

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
แก่ผู้นํานิสิตที่ไม่สามารถใช้สิทธ์ิได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของผู้นํานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยมอบกองกิจการนิสิต 
ปรับแก้ไขช่ือเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้นํานิสิตที่ไม่สามารถใช้สิทธ์ิได้          
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้นํานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔             
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เหมาะสม ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งน้ี กองกิจการนิสิต ได้นําเรื่องดังกล่าวหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยมอบหมาย              
ให้งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต จัดทําร่างฉบับใหม่ขึ้น ให้มีเน้ือหาและรายละเอียดถูกต้องและเหมาะสม น้ัน 
   

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียม  
การศึกษาของผู้นํานิสิตและผู้นํากิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้นํานิสิตและผู้นํากิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้นํานิสิต
และผู้นํากิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา            
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ          

เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ น้ัน 

   กองบริการการศึกษา  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม      
การศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา                  
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ                
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา           
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ระหว่างสวน
พฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ                     

ระหว่างสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน                  
และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแลกเปล่ียนบุคลากร นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา                  
ด้านองค์ความรู้ การส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ                     
ระหว่างสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน                  
และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ระหว่างสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา                  
สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ระหว่างสวนพฤกษศาสตร์
เขตร้อนสิบสองปันนา สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน                
และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับเพ่ิมเติมกรณีการระบุภาษาที่ใช้ในการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี  กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบั ติงานคุมสอบ           
ของ Mr.Alain Louis Gerard Truc 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มา
ปฏิบัติงานคุมสอบ ของ Mr.Alain Louis Gerard Truc ในรายวิชา ๑๔๔๑๑๒ ทักษะการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมู่เรียนที่ ๑              
การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.            
ณ ห้องสอบ CE ๑๑๔๐๒ โดยมี นางสาวจินตนา แปบดิบ อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทย และ Mr.Alain Louis 
Gerard Truc อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นกรรมการคุมสอบ ทั้งน้ี เน่ืองจาก Mr.Alain Louis Gerard Truc                  
มีความสับสนเก่ียวกับเวลาในการคุมสอบ น้ัน  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน           
คุมสอบ ของ Mr.Alain Louis Gerard Truc รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของ Mr.Alain Louis Gerard Truc 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบและกําหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบ           

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ Mr.Alain Louis Gerard Truc ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี Mr.Alain Louis Gerard Truc กรรมการคุมสอบ        
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๔๑๑๒ ทักษะการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมู่เรียนที่ ๑              
การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

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

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเท่ียวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                     

๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผน              
การศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                  
โดยมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข ทั้งน้ี โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป               
ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเมื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติ                  
ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                
การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ขอ้เสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
การท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งน้ี โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน                 
ของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์     

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา 
ข้อจํากัด และข้อควรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยและส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและการประเมนิผล          
การดําเนินงาน ของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                   
ให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน ของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา    
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –            
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร

เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ขอเบิก 
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อไป       
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จํานวน ๒๐ รายการ  
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จัดทํารายละเอียดการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสาร

เบิกจ่ายล่าช้าประกอบการพิจารณาทุกครั้ง 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สํานักงาน      
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะ       
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์            
ประจําหลักสูตรดังกล่าว ให้สภากายภาพบําบัดพิจารณารับรองหลักสูตรด้วย 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได ้                 
คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)       
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนเพ่ือการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานการเข้าร่วมอบรมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.)           

IDEA CHALLENGE” 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอรายงานการเข้าร่วมอบรมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.)    
IDEA CHALLENGE” สําหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และนิสิตผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุน            
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือให้มี
ศักยภาพในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจบ่มเพาะและเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ                
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนเมษายน 

๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑                     
จํานวน ๑๗๕ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน 
๙๗๕,๓๔๑,๓๙๔.๗๘ บาท และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๙๖๓,๖๔๓,๗๒๖.๕๐ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 



-๑๓- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๕ 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... 



-๑๔- 
 

- 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 รายงานข้อมูล... 



-๑๕- 
 

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 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... 



-๑๖- 
 

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

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

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

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

 
 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๓ (๑๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๑๑ (ร่ าง) หลั กเกณฑ์ และแนวทางในการ

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณเป็นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  

ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองคลัง ในการปรับแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และแนวทางในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔... 



-๑๗- 
 

- 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 ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ก่อนนําเสนอลงนาม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป 

 

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

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาค  
เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

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

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และหัวหน้างาน
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร  
เงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหตุ ภัยพิบั ติ  พ .ศ . ๒๕๖๐  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 
 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖... 



-๑๘- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริม
นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

ที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในการ  
นํ า  (ร่ า ง ) ระ เบี ย บ มห า วิ ท ย าลั ยพ ะ เย า  ว่ า ด้ ว ย 
การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

๔.๘.๓ (ร่าง) ระเบียบ... 



-๑๙- 
 

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

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

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

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

 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการนํ า (ร่าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

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... 



-๒๐- 
 

- 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 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองอาคารสถานที่ ในการประสานงาน
กับกองกิจการนิสิต (นายพิเชษฐ์  ถูกจิตร) ซึ่งได้ประสานงาน
กับเทศบาลตําบลแม่กาไว้เบื้องต้น และอยู่ระหว่างการติดตาม 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรม
ให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุ รักษ์  แหล่งท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่ว
บ้านเฮา) กับเทศบาลตําบลแม่กา ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม 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 

๖.๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ 
ในการรับชํ าระเงินค่ าธรรมเนี ยม
ก ารศึ กษ า  (ค รั้ ง ที่  ๒ ) ระห ว่ าง
มหาวิทยาลั ยพ ะ เยา  กั บบ ริ ษั ท 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ ๒) 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด 
๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ ๒) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 
    

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๐... 



-๒๑- 
 

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

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๔ การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ

การขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาจากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นควรให้ไม่ดําเนินการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

จากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ตรวจสอบสภาพของหอพัก และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดูแล  

และจัดทําแผนการซ่อมบํารุงทุก ๔ ปี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนิสิต และศึกษาความเหมาะสม  
ของราคาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุน เพื่อประสานหารือ เรื่อง การจัดทําแผนทางธุรกิจหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุนดังกล่าว ต่อไป 

๔. มอบกองคลัง ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดทํา
คําสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน  
และให้บริการหอพัก ต่อไป 

 

- 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 ๑๓๓... 



-๒๒- 
 

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

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยชุมชน สําหรับนิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยชุมชน โครงการพิเศษ 

 

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

สาขาวิชาอนามัยชุมชน สําหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน โครงการพิเศษ  

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่าน
รายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยชุมชน สําหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๒.๑ ขอหารือ เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานเพื่อสําเร็จการศึกษาของนิสิต  
ว่าควรกําหนดระยะเวลาการใช้แบบตอบ
รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ 
ซึ่ งยั งอ ยู่ ในสถานะรอการตี พิ มพ์  
(In press) หรือไม่ 

มติ  ที่ประชุมได้ถกในประเด็นทางวิชาการและความยากในการตีพิมพ์ผลงาน ตลอดจนคุณภาพ  
ของวารสารแล้วจึงมีมติ อนุมัติการใช้หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
เพื่อการสําเร็จการศึกษาของนิสิต โดยให้คณะติดตามการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์   
ทางวิชาการของนิสิต พร้อมนําส่งหลักฐานที่ได้เผยแพร่แล้วให้กับมหาวิทยาลัย อนึ่ง หากพบว่านิสิต   
ไม่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ตามที่ระบุในหนังสือตอบรับ ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาบัตรต่อไป 

 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อสําเร็จการศึกษาของนิสิต 
ว่าควรกําหนดระยะเวลาการใช้แบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน  
ในวารสารวิชาการ ซึ่งยังอยู่ในสถานะรอการตีพิมพ์ (In press) 

หรือไม่ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๔... 



-๒๓- 
 

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

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

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

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

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

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ ประสานเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๕ (๕/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

การส่งเสริมและสนับสนุนในรูปแบบ
การช่วยเหลือ โครงการการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพกําลังคนดิจิทัล
ด้วยมาตรฐานสากล รหัสโครงการ   
(SP-61-xxxx) ระหว่างสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๓. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนในรูปแบบการช่วยเหลือ 

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกําลังคนดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล รหัสโครงการ  
(SP-61-xxxx) ระหว่างสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน
ในรูปแบบการช่วยเหลือ โครงการการส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพกําลังคนดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล รหัสโครงการ  
(SP-61-xxxx) ระหว่ างสํ านั กงานส่ งเสริมเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน... 



-๒๔- 
 

๔.๒ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. อนุมัติ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflict of Interest : COI) มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษารายละเอียด (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน และ(ร่าง) เกณฑ์การประเมิน   

ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ดังกล่าวต่อไป 

หน่วยบริหารความเสี่ยง ได้ดําเนินการนําคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยพะเยา  
และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงลงบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา 
และได้ดําเนินการเวียนแจ้งคณะ/วิทยาลัย ถือเป็นแนวปฏิบัติ 
พร้อมทั้งจะดําเนินการจัดประชุมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติการชําระอัตราค่าใช้บริการ   
และการออกใบ เส ร็ จ รั บ เงิ นของ   
หน่ วยปฏิบั ติการทางวิทยาศาสตร์   
และการออกกําลังกาย 

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

และการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการออกกําลังกาย 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์  ปรับแก้ ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่ าว  

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบั ติการชําระอัตรา  
ค่าใช้บริการ และการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์และการออกกําลังกาย และนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ขออนุมัติปรับชื่อจากศูนย์ออกกําลังกาย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นหน่ วยปฏิ บั ติ การ   
ทางวิ ทยาศาสตร์ ก า ร กี ฬ าแ ล ะ  
การออกกําลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับชื่อ จาก ศูนย์ออกกําลังกาย พ.ศ. ๒๕๖๐  
เป็น หน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับชื่อ จาก ศูนย์ออกกําลังกาย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น หน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ (ร่าง) ประกาศ... 



-๒๕- 
 

๖.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง การกําหนดรายวิชาการเทียบโอน 
ผลการเรี ยน  ระ ดั บ ป ริญ ญ าต รี  
โค ร ง ก า ร พิ เศ ษ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติการจัด   
การเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณ ฑ์และแนวปฏิบั ติ  
ใน ก า ร เที ย บ โอ น ผ ล ก า ร เรี ย น  
ระดับปริญญาตรี โครงการพิ เศษ  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เ รื่ อ ง  แ น วป ฏิ บั ติ ก า ร บ ริ ห า ร  
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑   
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบั ติ การบริหารจั ดการศึ กษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๕ เรื่อง ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดรายวิชาการเทียบโอนผลการเรียน   
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 

๑.๔  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร   
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดรายวิชา  
การเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
 
 
 
 
 

๑. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
นํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนด
รายวิชาการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์  

และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ 

๒.๓ (ร่ าง ) ป ระกาศมห า วิท ยาลั ยพ ะ เยา  เรื่ อ ง 
แนวปฏิบั ติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร  
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๔ ( ร่ า ง ) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพ ะเยา  เรื่ อ ง  
แนวปฏิบั ติ การบริหารจั ดการศึ กษาหลั กสู ตร  
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๓ (ร่าง) ประกาศ... 



-๒๖- 
 

๓.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร   
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๓๒๓๑๔๒ หลักวิทยาการระบาด 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ                   

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๒๓๑๔๒                  
หลักวิทยาการระบาด หมู่เรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวบุญสิตา  น่ิมนวล  
รหัสนิสิต ๖๐๐๕๖๓๓๓ จากเดิม B แก้ไขเป็น F ทั้งน้ี คณะแพทยศาสตร์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา           
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษาให้กับนิสิตในรายวิชาดังกล่าว เน่ืองจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว
ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลการให้คะแนนนิสิต โดยกรอกผิดพลาด จึงทําให้รายงานผลการศึกษาของนิสิตไม่ตรงกับคะแนน
ที่นิสิตได้รับ น้ัน 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ อาจารย์ผู้สอน            
ประจําสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ รายวิชา     
๓๒๓๑๔๒ หลักวิทยาการระบาด เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๓๑๔๒ 
หลักวิทยาการระบาด 

๒. คณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามกําหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติให้ นางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๓๑๔๒ หลักวิทยาการระบาด 

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

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

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                
๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต          
หลักสูตรใหม่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่  
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๑ เน่ืองจากหลักสูตรอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร จึงทําให้เปิดรับนิสิตไม่ทัน         
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจะเปิดรับนิสิตในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบคณะแพทยศาสตร์ ประสานกองแผนงาน เพ่ือนําเสนอ           
การเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่  
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่           
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๑ เน่ืองจากหลักสูตรอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร               
จึงทําให้เปิดรับนิสิตไม่ทัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจะเปิดรับนิสิตในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขั้นตอนการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ)      

๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย                  
ในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรายการที่เก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕ รายการ                  
ซึ่งรายการที่ ๑๔ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการรับรองบุคคลภายนอกจะต้องดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ          
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ัน 

  กองคลัง จึงขอเสนอขั้นตอนการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ขั้นตอนการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบขั้นตอนการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงขั้นตอนการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง 
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชูชาติ  กีฬาแปง ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย                  

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ ๔       
(Admissions) ทั้งน้ี กองบริการการศึกษา จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๓๒๒๕๐๒ เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก                   

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๒๒๕๐๒ เวชศาสตร์ชุมชน                  
เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ ๒ หมู่เรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๒๙ ราย 
ทั้งน้ี คณะแพทยศาสตร์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์           
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษาให้กับนิสิตในรายวิชาดังกล่าว เน่ืองจาก                  
ได้มีการพบภายหลังว่า นักวิชาการศึกษาผู้ดูแลรายวิชาดังกล่าวที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค ์                 
อ้างความเร่งรีบ ทําการกรอกข้อมูลคะแนนเองในทุกส่วนของการประเมินรายวิชาน้ี ทําให้ข้อมูลที่ส่งมาที่คณะแพทยศาสตร์                  
เป็นคะแนนที่ผิดพลาดทั้งชุด หลังจากมีการสอบข้อเท็จจริงแล้ว จึงได้ดําเนินการรวบรวมคะแนนที่ถูกต้องอีกครั้ง และพบว่า                  
ผลการเรียนของนิสิตมีการเปล่ียนแปลงไม่ตรงกับที่ส่งให้มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก                  
จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา ๓๒๒๕๐๒ เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ ๒ น้ัน 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก อาจารย์ผู้สอน                
ประจําสาขาวิชาแพทยศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก 
รายวิชา ๓๒๒๕๐๒ เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ ๒               
เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก อาจารย์ประจํารายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 
และอาชีวเวชศาสตร์ ๒ แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC)             
ของนิสิตจํานวน ๒๙ ราย  

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

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ครุภัณฑ์สูญหายและจําหน่ายซากครุภัณฑ์           
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  อ้างถึงบันทึกข้อความเลขท่ี ศธ ๐๕๙๐.๐๕/ว๑๐๕๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ส่วน

งานดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ครุภัณฑ์สูญหาย และจําหน่ายซากครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐             
ทั้งน้ี กองคลัง ได้รับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมีหน่วยงานจัดส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ๙ หน่วยงาน              
และไม่ได้จัดส่ง ๔ หน่วยงาน ส่งผลให้กองคลัง ไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือรายงานให้สํานักงาน          
การตรวจเงินแผ่นดินรับทราบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ัน 

  กองคลัง จึงขอเสนอการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ครุภัณฑ์สูญหายและจําหน่ายซากครุภัณฑ์           
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาลัยการศึกษา จัดส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี ครุภัณฑ์สูญหาย          
และจําหน่ายซากครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดส่งไปยังกองคลัง งานพัสดุ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๑.๑ การรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่ หรือ ที่เรียกว่า TCAS เริ่มดําเนินการใช้คัดเลือก 
เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งการรับดังกล่าว ไม่ได้มีแต่มหาวิทยาลัยกลุ่มในสังกัด          
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่าน้ัน ยังมีสถาบันอ่ืนๆ เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมถึงกลุ่มสถาบันร่วมผลิตอ่ืนก็เข้าร่วมด้วย สําหรับการรับเข้าศึกษา
ในระบบใหม่น้ีจะมีด้วยกันทั้งสิ้น ๕ รอบด้วยกัน ขึ้นอยู่แต่ละมหาวิทยาลัยจะรับในรอบไหน           
แต่ต้องเป็นไปตามช่วงเวลา หรือเง่ือนไขของการรับในรอบน้ัน ๆ ดังน้ี 
๑) รอบที่ ๑ การรับแบบใช้  Portfolio คือการไม่ใช้คะแนนในการคัดเลือก สําหรับมหาวิทยาลัยพะเยา 

คือ โครงการรับตรง ๑๐% 
๒) รอบที่ ๒ การแบบใช้คะแนน เช่น GAT/PAT หรือ ๙ รายวิชา ซึ่งนักเรียนจะมีคะแนนสอบ

จากส่วนกลาง (สทศ.) อยู่แล้ว และให้ปีการศึกษานี้มีการจัดสอบครั้งเดียว โดยนักเรียน  
จะนําไปย่ืนสมัครกับมหาลัยในพ้ืนที่ที่เปิดรับสมัครเท่าน้ัน ในส่วนมหาวิทยาลัยพะเยา           
คือ ระบบรับตรงในเขตภาคเหนือ 

 
 
 ๓) รอบที่ ๓... 



-๓๓- 
 

๓) รอบที่ ๓ เป็นการรับตรงร่วม ซึ่งเป็นรอบอยู่ระหว่างดําเนินการอยู่สามารถรับได้ทั่วประเทศ 
โดย ทปอ. จะเป็นส่วนกลางที่รับสมัครให้และเกิดปัญหาระบบรับสมัครล่ม เน่ืองจากมีผู้สมัครเข้า
มาพร้อมๆ กัน ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ คน โดยมีนักเรียนที่สมัครกับมหาวิทยาลัยพะเยา  
จํานวน ๖,๗๘๖ คน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๔) รอบที่ ๔ หรือรอบ Admissions เดิม 
๕) รอบที่ ๕ เป็นรอบสุดท้าย หรือเรียกว่าเก็บตก ที่มหาวิทยาลัยสามารถรับเพ่ิมเติมโดยใช้เง่ือนไข

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอย่างไรก็ได้ 
๖.๒.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 

การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จะเริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๖.๒.๑.๓ การดําเนินการ “โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิต 
ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย” เพ่ือสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้วย Thailand ๔.๐ เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับ New S-Curve 
โดยประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิภาคี โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง
บัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ผ่านการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์          
ในภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ โดยเน้นสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
เป็นหลักสูตรที่ตอบรับ ๘ อุตสาหกรรมหลัก ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
(New Growth Engines) ของประเทศ ได้แก่ 
๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
๒) หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 
๓) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
๔) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
๕) อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
๖) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
๗) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
๘) อุตสาหกรรมดิจิทัล 

๖.๒.๑.๔ รายงานผลการดําเนินการโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน              
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา (โครงการ วมว.) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งน้ี อยู่ระหว่างดําเนินการย่ืนเสนอขอเพ่ิมห้องเรียนตามโครงการ วมว. ดังกล่าว จํานวน ๑ ห้อง 
โดยจะได้รับงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนละ ๑๘ ล้านบาท ต่อไป 

 
 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย... 



-๓๔- 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 
๖.๒.๒.๑ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอรายงานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งน้ี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 
ได้มีการดําเนินตามโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ประจําปี ๒๕๖๐ 
โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ซึ่งเครือข่ายทํางานเชิงประเด็น C – UBI 
ได้กําหนดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ภาคเหนือตอนบน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอแจ้งผลการประกวดการนําเสนอแนวคิดธุรกิจ กิจกรรม “Young Entrepreneurs 
Support (Y.E.S.) Idea Challenge” สําหรับผู้ประกอบการนิสิต เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 
“Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สําหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑            
ทั้งน้ี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้จัดกิจกรรม “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) Idea Challenge” 
สําหรับผู้ประกอบการนิสิต ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง PN ๓ พญางําเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

๖.๒.๒.๓ สํานักงบประมาณ ได้จัดทําบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๕ ผลงาน 
เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมาย และหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถนําไปใช้
ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๔ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รายงานผลการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) 
ประจําปี ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรอบน้ี จํานวน ๑๔ ทีม และผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการให้ดําเนินการ จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ทีม Seua Lek รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม   

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๓.๑ รายงานการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
ครั้งที่ ๔๒ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม L๘๑๒ ช้ัน ๘             
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 ๖.๒.๓.๒ รายงานหน่วยงาน... 



-๓๕- 
 

๖.๒.๓.๒ รายงานหน่วยงานที่ไม่จัดส่งผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจําปี ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดังน้ี 
๑) จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ฯ และสามารถสรุปผลได้ จํานวน ๒๓ หน่วยงาน 

(ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการสอบข้อเท็จจริง) รอจําหน่าย 
๒) จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ฯ ผลล่าช้า จํานวน ๖ หน่วยงาน (งานพัสดุยังไม่ได้

ดําเนินการ) 
๓) ไม่จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ฯ จํานวน ๑๒ หน่วยงาน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย โดยคณะผู้ดําเนินโครงการฯ  
ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย 
สําหรับศูนย์/กอง/หน่วย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามกําหนดแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๔ ผู้อํานวยการกองกลาง รายงานการติดตาม EB ๑๒ (๒) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวก

หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจให้บริการประชาชน
อนุมัติหรืออนุญาต) เพ่ือให้การเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ตามตัวช้ีวัด : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีหน่วยงานที่จัดส่ง           
การให้บริการของประชาชนของหน่วยงาน จํานวน ๔ หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง และหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว และขอความร่วมมือ
หน่วยงานท่ียังไม่ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าว ดําเนินการให้แล้วเสร็จ และแจ้งข้อมูลให้กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ทราบ 
พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๓๖- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นายสมทบ  เหล็กสิงห์) 
                      ผู้ช่วยเลขานุการ                  หัวหน้างานรับเข้าศึกษา 

  ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


