
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๔๑ (๑๑/๒๕๖๑) 

วันพุธที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.สําราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง)  
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(นายชัย  วิชัยศรี) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 
๑๗. คณบดีคณะรัฐศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  

๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.สุนทร  คล้ายอํ่า) แทน  

๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(ดร.สุรัตน์  เศษโพธ์ิ) แทน 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 

๒๕. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๖. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๗. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด) 

๒๘. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

๒๙. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๐. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 
๓. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ... 
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๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายวิทูรย์  ตลุดกํา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  
๗. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อํานวยการกองคลัง 
๙. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ รักษาการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๓. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ  
๑๕. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวสิริพร  กาจินา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ท่าน คือ             
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับมอบป้ายรณรงค์ “คณะปลอดบุหรี่” จํานวน ๑๗ คณะ             
เพ่ือนําไปติดต้ังกําหนดพ้ืนที่คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ต่อไป 

๓. ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และกองการเจ้าหน้าที่ 
ร่วมดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธ์ุ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
จํานวน ๓๐๐ ราย เพ่ือป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต 
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในเด็กเล็ก หญิงต้ังครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจําตัว ณ บริเวณลานหน้าห้อง
รองอธิการบดี ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

๔. ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งแบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่          
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือประกอบการตรวจสอบ
งบประมาณและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป 

๕. การเปล่ียนแปลงกําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากเดิม ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็น ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๔๐ (๑๐/๒๕๖๑)  เม่ือวันพุธที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๐ (๑๐/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน           
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๐ (๑๐/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่ม ี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อวารสารท่ีได้รับการยอมรับ 
สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ ์และผลงานการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติวารสารสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือสําเร็จการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์            
เน่ืองจากอยู่ในฐานข้อมูล MathSciNet ของเอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบวารสารสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าตนเอง 
เพ่ือสําเร็จการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 
๑.๑  Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics 
๑.๒ Palestine Journal of Mathematics 
๑.๓ Journal of Algebra and Related Topics 
๑.๔ The Korean Journal of Mathematics 
 ๑.๕ Konuralp Journal... 



-๕- 
 

๑.๕ Konuralp Journal of Mathematics 
๑.๖ Journal of the Indonesian Mathematical Society 
๑.๗ Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 

๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายช่ือวารสารท่ีได้รับ
การยอมรับ สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป 

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย เสนอรายช่ือวารสารอ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นวารสารสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือสําเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา      
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ไปยังกองบริการการศึกษา ภายในวันที่  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. มอบกองบริการการศึกษา รวบรวมข้อมูลตามข้อ ๓ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

บัดน้ี กองบริการการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายช่ือวารสารท่ีได้รับ
การยอมรับ สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิตระดับ       
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายช่ือวารสารที่ได้รับ                  
การยอมรับ สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิตระดับ       
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายช่ือวารสารที่ได้รับการยอมรับ สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       

 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมั ติ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายช่ือวารสารที่ ได้รับการยอมรับ              
สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง            
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตพิการ 
ประจําการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตพิการ ประจําการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือดําเนินการจัดส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษา ในการขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่                   
ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

  ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                  
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตพิการ ประจําการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตพิการ ประจําการศึกษา                
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       

 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิต
พิการ ประจําการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันธนาคาร ประเทศลาว              

และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
สถาบันธนาคาร ประเทศลาว และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง)     
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ      
ระหว่าง สถาบันธนาคาร ประเทศลาว และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันธนาคาร ประเทศลาว และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย ต่อไป       
 
 
 มติ ที่ประชุม... 



-๗- 
 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันธนาคาร ประเทศลาว            
และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย   

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันิงาตะ 

และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนิงาตะ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทําวิจัยร่วมกัน โดยตกลงจะทําความร่วมมือกันในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 
ดังต่อไปน้ี  

๑. โครงการแลกเปลี่ยน รวมท้ังหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
๒. โครงการวิจัยร่วมกัน 
๓. โครงการจัดทําสิ่งพิมพ์เผยแพร่ร่วมกัน 
๔. หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
๕. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๖. จัดทําโครงการด้านสาธารณสุขร่วมกัน 
ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์         
มหาวิทยาลัยนิงาตะ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิงาตะ และคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิงาตะ 
และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ 
อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๔๓๓๓ การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ อาจารย์ผู้สอน ประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้า
กว่ากําหนดในรายวิชา ๓๒๔๓๓๓ การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ กลุ่มเรียนที่ ๑ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑            
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เน่ืองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว ไม่ได้ดําเนินการส่งผลการศึกษารายวิชา 
๓๒๔๓๓๓ การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ กลุ่มเรียนที่ ๑ ในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่เน่ืองจาก           
การดําเนินการดังกล่าว อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้ยอมรับความผิดที่ เกิดขึ้นทั้งหมดและมิได้ส่อเจตนา              
ในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ประกอบกับเป็นการกระทําความผิดครั้งแรกและได้ให้การเป็นประโยชน์          
ต่อการสอบสวน น้ัน    

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ 
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษาล่าช้า               
เป็นครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ อาจารย์ผู้สอน
ประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ ด้วยวาจา              
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไข
ผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(อนามัยชุมชน) ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๓๒๔๓๓๓ การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 
กลุ่มเรียนที่ ๑ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ ด้วยวาจา            
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง การขออนุมัติยกเลิกแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร          
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เน่ืองจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พิจารณาเห็นว่ามีนิสิตสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวนน้อยมาก ประกอบกับมีความประสงค์ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ให้มีเน้ือหาของหลักสูตร
ครอบคลุมตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการยกเลิกแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐          
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. กรณีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์         
ได้ทําหนังสือขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตร                 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ขอให้คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ทําหนังสือขออนุมัติยกเลิก               
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วย 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิกแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติยกเลิกแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป       
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบการยกเลิกแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐             
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และแก้ไขคําผิด หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และแก้ไขคําผิด     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและแก้ไขคําผิด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 
๑.๑  การปรับแผนการศึกษา ดังน้ี 

๑.๑.๑  ย้าย รายวิชา ๒๒๖๒๔๑ ไมโครโพรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น   
ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 

๑.๑.๒ ย้าย รายวิชา ๒๒๖๒๙๑ โครงสร้างข้อมูล จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย  
ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 

๑.๑.๓ ย้าย รายวิชา ๒๒๖๓๑๓ คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์             
จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา เน่ืองจากปรับระดับช้ันปีของการศึกษา ดังน้ี 
๑.๒.๑  รายวิชา ไมโครโพรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ จาก ๒๒๖๒๔๑ เป็น ๒๒๖๓๔๒ 
๑.๒.๒ รายวิชา โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จาก ๒๒๖๒๔๒ เป็น ๒๒๖๒๔๑ 
๑.๒.๓ รายวิชา คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ จาก ๒๒๖๓๑๓ เป็น ๒๒๖๒๑๓ 

๑.๓ การแก้ไขคําผดิ 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก ๒๒๖๒๓๑ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง
คอมพิวเตอร์ ๔(๓-๓-๖) เป็น ๒๒๖๒๓๑ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์ ๔(๓-๓-๘) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และแก้ไขคําผิด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติปรับแผนการศึกษา เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และแก้ไขคําผิด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป       
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๑๑- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และแก้ไขคําผิด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 
๑.๑ การปรับแผนการศึกษา ดังน้ี 

๑.๑.๑ ย้าย รายวิชา ๒๒๖๒๔๑ ไมโครโพรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น   
ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 

๑.๑.๒ ย้าย รายวิชา ๒๒๖๒๙๑ โครงสร้างข้อมูล จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย  
ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 

๑.๑.๓ ย้าย รายวิชา ๒๒๖๓๑๓ คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์             
จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา เน่ืองจากปรับระดับช้ันปีของการศึกษา ดังน้ี 
๑.๒.๑ รายวิชา ไมโครโพรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ จาก ๒๒๖๒๔๑ เป็น ๒๒๖๓๔๒ 
๑.๒.๒ รายวิชา โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จาก ๒๒๖๒๔๒ เป็น ๒๒๖๒๔๑ 
๑.๒.๓ รายวิชา คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ จาก ๒๒๖๓๑๓ เป็น ๒๒๖๒๑๓ 

๑.๓ การแก้ไขคําผิด 
จํานวนช่ัวโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก ๒๒๖๒๓๑ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์  
๔(๓-๓-๖) เป็น ๒๒๖๒๓๑ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์ ๔(๓-๓-๘) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ขอทบทวนมติการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและปรับแผนการศึกษา            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 
๑.๑  เปลี่ยนแปลงรายวิชา เพ่ือใช้รายวิชากลาง 

จาก รายวิชา ๓๒๙๑๐๒ ภาษาอังกฤษทางสาธารณสุข ๓(๓-๐-๖) เป็น รายวิชา 
๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ๓(๓-๐-๖) 

๑.๒ ปรับช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 จาก รายวิชา ๓๒๙๓๑๐ การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๓(๒-๒-๕)            

เป็น รายวิชา ๓๒๙๓๑๐ การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 

๑.๓ ปรับแผนการศึกษา... 



-๑๒- 
 

๑.๓ ปรับแผนการศึกษา ดังน้ี 
 ๑.๓.๑  ย้าย รายวิชา ๓๒๙๓๐๔ การสุขาภิบาลในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ๓(๒-๒-๕) 

จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย               
โดยยกเลิกรายวิชา ๓๒๙๑๐๒ ภาษาอังกฤษทางการสาธารณสุข ๓(๓-๐-๖) 

 ๑.๓.๒  ย้าย รายวิชา ๓๒๔๓๒๔ การบริหารงานสาธารณสุข ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒                  
ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น  

 ๑.๓.๓  ย้าย รายวิชา ๓๒๕๑๐๑ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒                  
ภาคการศึกษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

 ๑.๓.๔  เพ่ิม รายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ๓(๓-๐-๖) ในช้ันปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาต้น 

 ๑.๓.๕  คงรายวิชา ๓๒๙๒๐๒ การจัดการและควบคุมระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        
๓(๒-๒-๕) ไว้ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

ทั้งน้ี โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่             
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 
๑.๑ เปลี่ยนแปลงรายวิชา เพ่ือใช้รายวิชากลาง 

จาก  รายวิชา ๓๒๙๑๐๒ ภาษาอังกฤษทางสาธารณสุข ๓(๓-๐-๖)  
เป็น  รายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ๓(๓-๐-๖) 

๑.๒ ปรับช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
จาก  รายวิชา ๓๒๙๓๑๐ การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๓(๒-๒-๕)             
เป็น รายวิชา ๓๒๙๓๑๐ การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

๓(๒-๒-๕) 
๑.๓ ปรับแผนการศึกษา ดังน้ี 

๑.๓.๑ ย้าย รายวิชา ๓๒๙๓๐๔ การสุขาภิบาลในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ๓(๒-๒-๕) 
จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย               
โดยยกเลิกรายวิชา ๓๒๙๑๐๒ ภาษาอังกฤษทางการสาธารณสุข ๓(๓-๐-๖) 

๑.๓.๒ ย้าย รายวิชา ๓๒๔๓๒๔ การบริหารงานสาธารณสุข ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒                  
ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น  

๑.๓.๓ ย้าย รายวิชา... 



-๑๓- 
 

๑.๓.๓ ย้าย รายวิชา ๓๒๕๑๐๑ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒                  
ภาคการศึกษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

๑.๓.๔ เพ่ิม รายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ๓(๓-๐-๖) ในช้ันปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาต้น 

๑.๓.๕ คงรายวิชา ๓๒๙๒๐๒ การจัดการและควบคุมระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        
๓(๒-๒-๕) ไว้ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

ทั้งน้ี โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ สําหรับนิสิต

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง การพิจารณาการขออนุมัติใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ เน่ืองจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองหลักสูตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์และแพทยสภา 
ทั้งน้ี แพทยสภา ได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยว่า ระหว่างที่สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) 
ยังพิจารณาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่แล้วเสร็จ ให้คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้หลักสูตรปัจจุบัน (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) ไปก่อนจนกว่า
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จะผ่านการรับรอง ที่ประชุมมีมติรับทราบและ              
มอบกองบริการการศึกษานําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ สําหรับนิสิต            
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ สําหรับนิสิตรุ่นปี
การศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙... 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติงดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติงดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการงดรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เน่ืองจากหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร และมอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา น้ัน  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติงดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา    
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติงดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการงดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ในใบแทนปริญญาบัตร 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑          
ระเบียบวาระที่ ๔.๓๑ เรื่อง ขออนุมัติรูปแบบ “ใบแทนปริญญาบัตร” ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรูปแบบ “ใบแทน
ปริญญาบัตร” และมอบให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีเรื่องการออกใบแทนปริญญาบัตรบรรจุไว้ในข้อบังคับฯ แล้วหรือไม่ หากยังไม่บรรจุไว้ขอให้มหาวิทยาลัย         
ปรับปรุงข้อบังคับฯ หรือทําประกาศเฉพาะของสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยเอกสารสําเร็จการศึกษาด้วย น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ในใบแทนปริญญาบัตร ของนายกสภามหาวิทยาลัย        
อธิการบดี และคณบดี เพ่ือใช้ออกใบแทนปริญญาบัตร ให้กับนิสิตที่ขอออกปริญญาบัตรฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมที่ชํารุด      
และสูญหาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ในใบแทนปริญญาบัตร ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ในใบแทนปริญญาบัตร ของนายกสภามหาวิทยาลัย        
อธิการบดี และคณบดี เพ่ือใช้ออกใบแทนปริญญาบัตร ให้กับนิสิตที่ขอออกปริญญาบัตรฉบับใหม่ 
แทนฉบับเดิมที่ชํารุด และสูญหาย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ผลการประเมินตามแบบสํารวจหลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) โครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นผู้รับผิดชอบ                

ในการสํารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑                   
โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง พัชรา  สินลอยมา คณบดีคณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ เป็นหัวหน้าโครงการ          
โดยทางโครงการฯ ได้กําหนดให้หน่วยงานส่งเอกสารตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) พร้อมเอกสาร          
หลักฐานประกอบข้อคําถามให้แก่ที่ปรึกษาโครงการ บัดน้ี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประมวลผลคะแนนตามแบบสํารวจดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ จึงขอส่งผลการประเมินมายังหน่วยงานของท่าน          
หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะอุทธรณ์ผลการประเมิน จึงขอให้จัดทําคําขออุทธรณ์ละส่งหลักฐานประกอบ
คําอธิบายให้แก่ที่ปรึกษาโครงการ โดยสามารถนําส่งด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยถือวันประทับ          
ตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาํคัญ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สํานักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หากพ้นกําหนดเวลาจะถือว่าหน่วยงานของท่านไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ผลการประเมิน
ฯ         ดังกล่าว ทั้งน้ี ได้รับมอบให้ นายวิชิต  แย้มย้ิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๔๔๘๑ ๕๔๖๕ เป็นผู้ประสานงาน 
น้ัน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอพิจารณาผลการประเมินตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-based) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ผลการประเมนิตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใส        
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมอบผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเป็นศูนย์ 
ดําเนินการปรับปรุงผลการประเมินตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) โครงการประเมินคุณธรรม           
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 



-๑๖- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                  
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะรัฐศาสตร์                    
และสังคมศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                     
จํานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๒                    
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ เน่ืองจาก                  
หลักสูตรดังกล่าวยังไม่พร้อมในด้านเนื้อหา ข้อมูล และคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร            
และมอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสานกองแผนงาน เพ่ือนําเสนอการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรดังกล่าว                  
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะรัฐศาสตร์            
และสังคมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐            
เป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐            
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง แผนการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบพัสดุของส่วนงานและหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา          
สําหรับงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท เอเอ็นเอส ออคิท จํากัด ผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบ            
งบการเงินของมหาวิทยาลัย สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยได้นําเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ประชุม       
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในส่วนการนําเสนองบการเงิน ๒๕๕๙ ผู้สอบบัญชี                   
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการในด้านครุภัณฑ์และวัสดุคงคลัง โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนด
นโยบายให้มีการจัดทําบัญชีคุมวัสดุคงเหลือแยกตามสถานท่ีจัดเก็บ และจัดให้มีการควบคุมและตรวจนับวัสดุคงเหลือ                  
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ทั้งน้ี กองคลัง จึงได้จัดทําแผนการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบพัสดุของส่วนงานและหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒... 

กองคลัง... 



-๑๗- 
 

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณาแผนการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบพัสดุของส่วนงานและหน่วยงาน     
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. ทะเบียนครุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ในระบบ Intra (ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๓) 
๑.๑ ครุภัณฑ์ต้ังแต่ปี ๒๕๓๙ (ต้ังแต่เป็นวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา) ซึ่งมีการโยกย้ายสถานที่                 

ใช้งานหลายครั้ง ทําให้ครุภัณฑ์สูญหายเป็นบางส่วน จํานวน ๙,๔๐๑ รายการ ซึ่งมีแผน                  
ให้จําหน่ายเป็นศูนย์ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๒ ครุภัณฑ์ของส่วนงานหรือหน่วยงาน ที่ได้แจ้งว่าชํารุดใช้การไม่ได้ และเห็นควรให้มีการจําหน่าย  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ทะเบียนครุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ในระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เริ่มต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ และทะเบียน
ครุภัณฑ์ในระบบ Intra ซึ่งจะต้องดําเนินการตรวจนับเป็นประจําทุกปีตามระเบียบกระทรวงการคลัง         
ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. วัสดุคงคลัง เป็นวัสดุที่ซื้อเข้าคลังเพ่ือเบิกใช้ตามภารกิจและได้บันทึกไว้ในระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย           
เพ่ือให้การตรวจสอบและการควบคุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง กองคลังและหน่วยตรวจสอบภายใน
จะเข้าร่วมตรวจนับวัสดุคงเหลอืของส่วนงานและหน่วยงาน ตามตารางแผนปฏิบัติงาน จึงขอให้
ส่วนงานและหน่วยงานเตรียมความพร้อมและให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจนับวัสดุคงคลัง
ให้ความร่วมมือด้วย 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
แผนการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบพัสดุของส่วนงานและหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบพัสดุของส่วนงาน
และหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. ทะเบียนครุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ในระบบ Intra (ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๓) 
๑.๑ ครุภัณฑ์ต้ังแต่ปี ๒๕๓๙ (ต้ังแต่เป็นวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา) ซึ่งมีการโยกย้ายสถานที่                 

ใช้งานหลายครั้ง ทําให้ครุภัณฑ์สูญหายเป็นบางส่วน จํานวน ๙,๔๐๑ รายการ ซึ่งมีแผน                  
ให้จําหน่ายเป็นศูนย์ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๒ ครุภัณฑ์ของส่วนงานหรือหน่วยงาน ที่ได้แจ้งว่าชํารุดใช้การไม่ได้ จําหน่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ทะเบียนครุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ในระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เริ่มต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ และทะเบียน
ครุภัณฑ์ในระบบ Intra ซึ่งจะต้องดําเนินการตรวจนับเป็นประจําทุกปีตามระเบียบกระทรวงการคลัง         
ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. วัสดุคงคลัง เป็นวัสดุที่ซื้อเข้าคลังเพ่ือเบิกใช้ตามภารกิจและได้บันทึกไว้ในระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย           
เพ่ือให้การตรวจสอบและการควบคุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง กองคลังและหน่วยตรวจสอบภายใน
จะเข้าร่วมตรวจนับวัสดุคงเหลือของส่วนงานและหน่วยงาน ตามตารางแผนปฏิบัติงาน จึงมอบให้
ส่วนงานและหน่วยงานเตรียมความพร้อมและให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจนับวัสดุคงคลัง
ให้ความร่วมมือด้วย ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔... 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร

เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ขอเบิก
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่ง
เอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๗๖,๙๘๙.๘๓ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
– เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมั ติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐                  
– เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๖,๙๘๙.๘๓ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อย
แปดสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์)  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่อง การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต เรื่อง 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามการดําเนินงานตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจําทุกปี ทั้งน้ี กองแผนงาน ได้จัดทํารายงานวิเคราะห์ผลดังกล่าว            
ของผู้ใช้บัณฑิต เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต       
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ

คุณภาพของบัณฑิต และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๑๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ                 
ของบัณฑิต ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ

คุณภาพของบัณฑิต และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

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

ดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่อง การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต เรื่อง ความพึงพอใจ

ของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามการดําเนินงานตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจําทุกปี ทั้งน้ี กองแผนงาน ได้จัดทํารายงานวิเคราะห์ผลดังกล่าว 
ของนิสิต เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต 
เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน          
และพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน              
การสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน            
และพัฒนานิสิตของหลักสูตร ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน          
และพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน              
การสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๐- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน          

และพัฒนานิสิตของหลักสูตร  
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ดําเนินงาน สําหรับส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย และมอบผู้รับผิดชอบ

ดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
จํานวน ๑ คุณวุฒิ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี                 
สามารถดาวน์โหลดหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา ได้ที่เว็บไซต์สํานักงาน       
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาทาง www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง       
กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่เว็บไซต์สํานักงาน กพ. ทาง www.ocsc.go.th รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนังสือสาํนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๕ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ              
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๕ คุณวุฒิ  
ได้แก่      

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่     

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 



-๒๑- 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๔ หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สํานักงาน      
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี                  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
จํานวน ๔ หลักสูตร ได้แก่  

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕           
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑        

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่                  
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๔. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยพะเยาจํานวน ๕ หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จํานวน ๕ หลักสูตร ได้แก่  

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)                   
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)                   
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)    

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐     
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ กองทุนเพ่ือการศึกษา                  
ให้ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                  
เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนายา อาหาร เครื่องสําอางและสมุนไพร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง สรุปการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน OP และ SAR ระดับมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุปการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
การเขียน OP และ SAR ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ีสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูล            
และแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ทั้งน้ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน OP และ SAR  
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้               
และทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมท้ังเตรียมความพร้อมและรองรับในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๒๐ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสน        
หกหม่ืนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑๑ โครงการ เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)       
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนเพ่ือการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๕ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)             
โดยเบิกจ่ายจากแผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยในแผนปฏิบัติการ     
คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑... 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะ ได้จัดโครงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างเดือน            
สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๑ สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของ CUPT indicators                    
เพ่ือมหาวิทยาลัยและคณะจะได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการดําเนินงาน          
ของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง เชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” 
สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน         
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม       
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ                   
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม             
ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ด้วยกลไกการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ                   
ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นประธานพิธีเปิดงาน    
ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่อง สรุปผลทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอสรุปผลทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งประเภททุนการศึกษาประเภทต่อเน่ือง          
และไม่ต่อเน่ือง และทุน กยศ./กรอ. ทั้งน้ี หน่วยทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนิสิต       
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จัดหาแหล่งทุนและผู้สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี                  
ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติเรียบร้อย ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา หน่วยทุนการศึกษาฯ ได้ดําเนินการจัดสรร           
และคัดเลือกนิสิตผู้มีคุณสมบัติ ตามแหล่งทุนและผู้มอบทุนระบุไว้ทั้งทุนให้เปล่า และทุน กยศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑                     
จํานวน ๑๗๔ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน 
๙๒๒,๘๒๓,๑๗๙.๑๔ บาท และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๙๑๗,๕๙๓,๒๒๖.๕๙ บาท รายละเอียด                  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕... 



-๒๖- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๑๕ 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 ๑๑๐... 



-๒๗- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ
สํ าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ   
ข อ งนิ สิ ต ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

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

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

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

 

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

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ

สวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

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

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการประสาน 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ก่อนนําเสนอลงนาม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป 

 

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

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาค  
เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

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

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

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา  
(ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การบริ หาร  
เงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหตุ ภัยพิบั ติ  พ .ศ . ๒๕๖๐  
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖... 



-๒๘- 
 

- 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
รายล ะ เอี ยดและการออกแบบ โล่  ก่ อ น นํ า เสน อ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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

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

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

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

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการนํ า (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย  
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์  
ที่ เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๙ ขอเชิญร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

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

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

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

เพื่อทราบต่อไป 

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

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึก... 



-๒๙- 
 

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 เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๔ การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ

การขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาจากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นควรให้ไม่ดําเนินการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

จากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ตรวจสอบสภาพของหอพัก และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดูแล  

และจัดทําแผนการซ่อมบํารุงทุก ๔ ปี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนิสิต และศึกษาความเหมาะสม  
ของราคาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุน เพื่อประสานหารือ เรื่อง การจัดทําแผนทางธุรกิจหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุนดังกล่าว ต่อไป 

๔. มอบกองคลัง ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการสรรหา
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน และให้บริการหอพัก 
ต่อไป 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๘ ผลการจัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจําปี ๒๕๖๐ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี ๒๕๖๐  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองคลั ง ในการประสาน  
คณะ/วิทยาลัย จัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี ๒๕๖๐  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๖... 



-๓๐- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา   

เรื่ อ ง  กํ าห น ด เงิ น ค่ าต อบ แท น   
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสําหรับ 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

เภสัชกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

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

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

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

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

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการนํา  
(ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงการรับเงิ น อุ ดหนุ นโค รงก าร 
“พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
Startup University Model แ ล ะ โค ร งก า ร  GSB Innovation Club” 
เสนอลงนาม ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๖.๒.๗ ขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

พอเพียง จํานวน ๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

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

 

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

เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
๖๓๕ ,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อย   
สามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

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

 

๖.๒.๙ หลักเกณฑ์... 



-๓๑- 
 

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการหลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากพันธกิจด้านการบริหารสู่ผลผลิต  

ของมหาวิทยาลัย 
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์) ประสานการเชื่อมข้อมูลภาระงานในระบบฐานข้อมูล 

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

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

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

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองคลัง ในการศึกษาแนวทาง  
การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบภาระงานและระบบสารสนเทศ 
เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๒ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ

ระบบคั ดแยกขยะและ ต้ นแบบ
เทคโนโลยีการผลิตเชื้ อเพลิ งขยะ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองอาคารสถานที่  จัดทําประกาศจัดตั้ง “หน่วยบริหารจัดการระบบคัดแยกขยะ   

และต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยให้อยู่ภายใต้สังกัด   
กองอาคารสถานที่ 

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

 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองอาคารสถานที่ ในการตรวจสอบ
ข้อมูล ก่อนนัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาและการให้บริการในการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้
เทคโนโลยีแปรรูปขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ กับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
และคณบดี วิทยาลั ยพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อม  รวม ทั้ ง  
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๙... 



-๓๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๙ (๙/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย  
เงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แ ล ะขออ นุ มั ติ  (ร่ า ง ) ป ระก าศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการ
บริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการ

บริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง 
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ 
และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก่อนประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๒ ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง   
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๓ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย   
ในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็ นชอบ (ร่ าง) คํ าสั่ งมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการความปลอดภั ย   

ในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบศูนย์เครื่องมือกลาง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของศูนย์เครื่องมือกลาง ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบั ติการ มหาวิทยาลัยพะเยา  
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๑.๕ พิจารณา... 



-๓๓- 
 

๖.๑.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมิ นผลการดํ า เนิ น งาน  
ข อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ก อ ง /ศู น ย์ 
มห า วิ ท ย าลั ยพ ะ เย า  ป ระจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   
การดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. อธิการบดีเป็นประธาน ดังนี้ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี 
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ ดังนี้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ 
๓. ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ 
๔. คณบดี จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ ดังนี้ 

๑) รองศาสตราจารย์มาลินี   ธนารุณ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ 
๓) รองศาสตราจารย์พรรณยุพา   นพรัก 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ ดังนี้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย 

๖. บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน เป็นเลขานุการ ดังนี้ 
นายจักรพงค์   มาลีพัตร 

๗. บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้ 
๑) นางสาวพรทิพย์ สืบโม้  
๒) นางสาวกชามาส คําแก้ว 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป 

๖.๑.๖ (ร่าง) ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยพะเยา   
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบ ริก ารก ารศึ กษ า  ตรวจสอบและป รับ แก้ ไข ข้ อความ ให้ เห ม าะสม  

ตาม ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา และประสาน   
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิฑูรย์ ตลุดกํา) ตรวจสอบและปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไข
ข้อความใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ดําเนินการ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุ มั ติ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ พิจารณา... 



-๓๔- 
 

๖.๑.๗ พิ จ ารณ าดํ า เนิ น ก ารป รั บ ป รุ ง   
การดําเนิ นงานตามผลการติดตาม   
และประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี
และคณบดี  มหาวิทยาลั ยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบรองอธิการบดี /คณบดี ที่ เกี่ ยวข้อง นํ าผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน   

ของอธิการบดีและคณบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มี
การพิจารณาดําเนินการร่วมกันต่อไป 

๓. มอบรองอธิการบดี/คณบดี จัดทํารายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี  
ส่งไปยัง กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้ ดําเนินการตามมติ ที่ประชุม และได้ประสานแจ้ ง  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว  

๖.๑.๘ (ร่าง) คําสั่ งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินสมรรถนะ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัย

พะเยาดังกล่าว โดยแก้ไขรายชื่อเรื่องคําสั่งแต่งตั้ง จาก แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
สมรรถนะอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการประเมินสมรรถนะอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการปรับแก้ไข (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินการประเมินสมรรถนะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อน
นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป             

๖.๑.๙ (ร่าง) ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยพะเยา   
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบ ริก ารก ารศึ กษ า  ตรวจสอบและป รับ แก้ ไข ข้ อความ ให้ เห ม าะสม  

ตาม ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา และประสาน   
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิฑูรย์ ตลุดกํา) ตรวจสอบและปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไข
ข้อความใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ดําเนินการ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุ มั ติ 
เรียบร้อยแล้ว  

๖.๑.๑๐ (ร่าง) บันทึก... 



-๓๕- 
 

๖.๑.๑๐ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะ
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่าง
เค รื อ ข่ า ย ม ห า วิ ท ย าลั ย ยั่ ง ยื น  
แ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย  แ ล ะบ ริ ษั ท  
ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่าย

มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
๒. มอบกองอาคารสถานที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบต่อไป   
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองอาคารสถานที่  ในการ
ประสานลงนาม (ร่าง) บันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะ
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ยั่งยืน             แห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ 
จํากัด (มหาชน)  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง รายงานการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของอธิการบดี และคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๙ (๙/๒๕๖๑) 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง พิจารณาดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการติดตาม         
และประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่
ประชุม                มีมติมอบให้ผู้เก่ียวข้องได้นําผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี 
ประจําปีงบประมาณ           พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปปรับปรุงการดําเนินงาน และในประเด็นที่อาจมีการพิจารณาดําเนินการ
ร่วมกัน เห็นสมควรมอบให้               กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมผู้เก่ียวข้องต่อไป 
ตลอดจนให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ทั้งน้ี กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้รวบรวมรายงานการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของอธิการบดี และคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณารายงานการปรับปรุงการดําเนินงาน         
ตามผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี และคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี 

๒. มอบผู้เก่ียวข้องนําข้อสรุปในส่วนที่เก่ียวข้องลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
๓. กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามข้อ ๒ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา         

ภายในเดือนกันยายน เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
รายงานการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี และคณบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี 

๒. มอบผู้เก่ียวข้องนําข้อสรุปในส่วนที่เก่ียวข้องลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
๓. กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามข้อ ๒ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา         

ภายในเดือนกันยายน เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๓๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบรายงานการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบผู้เก่ียวข้องนําข้อสรุปในส่วนที่เก่ียวข้องลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
๓. กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามข้อ ๒ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา         

ภายในเดือนกันยายน เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑       
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว เป็นไปตาม            
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติ 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขก่อนประสานกองกลาง นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา        
เพ่ือพิจารณาต่อไป ดังน้ี  

๑. แก้ไขความในข้อ ๒ 
จากเดิม  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
เป็น ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๒. จากเดิม “การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ” 
เป็น “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ” 

๓. ให้ระบุประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เน่ืองจาก กองบริการการศึกษา ได้สอบถามไปยังสํานักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา เก่ียวกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามที่ระบุในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ทราบว่าไม่มีประกาศดังกล่าว 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๓๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ              
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี : ศิษย์เก่า เรื่อง ความพึงพอใจ

ของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามการดําเนินงานตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจําทุกปี ทั้งน้ี กองแผนงาน ได้จัดทํารายงานวิเคราะห์ผลดังกล่าว            
ของบัณฑิต ศิษย์เก่า เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ศิษย์เก่า 
เรื่อง ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานความพึงพอใจของความพึงพอใจของบัณฑิต                 

ต่อหลักสูตรและมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ศิษย์เก่า เรื่อง ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานความพึงพอใจของความพึงพอใจของบัณฑิต                 

ต่อหลักสูตรและมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

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

ดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓... 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ ได้เปิดให้บริการด้านสุขภาพ               
แก่บุคลากร นิสิตและประชาชน ที่พักอาศัยใกล้เคียง ซึ่งผู้เข้ารับบริการมีสทิธิการรักษาทีห่ลากหลาย รวมทั้งผู้ที่มีสิทธิ
การรักษานอกเขตการรักษาพยาบาล ต้องชําระค่าบริการให้กับศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ 
โดยจะออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานในการชําระค่าบริการ และปัจจุบันเป็นการออกใบเสร็จรับเงินด้วยการเขียน 
ทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และไม่สะดวกต่อผู้รับบริการ ทั้งน้ี ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข            
คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารวัสดุคงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สําหรับงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท เอเอ็นเอส ออคิท จํากัด ผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบ 
งบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยได้นําเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย                  
และผู้สอบบัญชีได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการในการบริหารวัสดุคงคลังของส่วนงาน               
และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี กองคลัง จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ       
ในการบริหารวัสดุคงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การบริหารจัดการวัสดุคงคลังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน 

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารวัสดุคงคลัง      
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารวัสดุคงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองคลัง นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕... 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผล
ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑                
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
กําหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ             
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบกองบริการการศึกษา นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน  

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชา           
ที่ใช้การวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผล          
ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

การชําระเงินและอัตราค่าปรับการชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑                
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง       
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชําระเงิน และอัตราค่าปรับการชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ลงทะเบียน                     เรียนรายวิชา การชําระเงิน และอัตราค่าปรับการชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๖๑                               โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข เมื่อกองบริการ
การศึกษา ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว                     มอบกองบริการการศึกษา นําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน  

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ                  
ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชําระเงิน และอัตราค่าปรับการชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ล่าช้า พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
การชําระเงินและอัตราค่าปรับการชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 
๒๕๖๑ 



-๔๑- 
 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการจัดสรรงบประมาณ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑                
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และการจัดสรรงบประมาณ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และการจัดสรรงบประมาณอย่างกว้างขวางในทุกประเด็น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านวิชาการ เน่ืองจากการจัดการ
เรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีระยะเวลาจัดการเรียนการสอนประมาณ ๑๐ เดือน เมื่อจัดการเรียนการสอน           
ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลายแล้ว จะเหลือระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 
เพียง ๑ เดือน น้ัน  

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน             
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

๑. ขอให้จัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพียง ๑ รายวิชา              
โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้มีจํานวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามที่ กําหนดไว้           
ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบคณะ/วิทยาลัย ปรับแผนการศึกษา โดยนํารายวิชาที่คงค้าง
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปบรรจุในแผนการศึกษา ภาคการศึกษาต้น  
และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แทน ทั้งน้ี คณะ/วิทยาลัย สามารถจัดการเรียน
การสอนรายวิชาที่คงค้างดังกล่าว นอกเวลาทําการ และ/หรือ อาจจัดการเรียนการสอน             
ในวันเสาร์-อาทิตย์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ 

๒. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามปกติ          
เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย สามารถบริหารจัดการงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย กรณี มีบางรายวิชา                  
ที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย นอกเวลาทําการ                 
และ/หรือจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ   ที ่ประชุมได้พ ิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการจัดสรร
งบประมาณอย่างกว้างขวางในทุกประเด็น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านวิชาการ และเพ่ือให้การเปิดภาคการศึกษา            
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาสากล แล้วจึงมีมติ ดังน้ี 

๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเลื่อนการเปิดภาค 
ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เร็วขึ้น เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอน          
ให้มีจํานวนสัปดาห์ครบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี             
และระดับบัณฑิตศึกษา และให้ทันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งคําขอจัดต้ังงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่งไปยังกองแผนงาน ภายในวันศุกร์ที่             
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗... 



-๔๒- 
 

 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกิตติพิชญ์  กิตติพรไพบูรณ์ อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๑๒๓๒๓๑ การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี          
นายกิตติพิชญ์  กิตติพรไพบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา                   
ในรายวิชา ๑๒๓๒๓๑ การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวปิยาภัสน์  เผ่ากันทะ        
รหัสนิสิต ๕๙๐๗๒๙๘๐ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ ทั้งน้ี คณะฯ ได้ดําเนินการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง                   
พร้อมรายงานให้คณบดี ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุม                  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชาดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ              
ให้แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตรายดังกล่าว เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดของผู้สอนในการกรอกคะแนน เมื่อตรวจสอบ              
อีกครั้ง พบว่า ผลคะแนนที่นิสิตได้รับไม่ถูกต้อง น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกิตติพิชญ์  กิตติพรไพบูรณ์     
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกิตติพิชญ์  กิตติพรไพบูรณ์ 
รายวิชา ๑๒๓๒๓๑ การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของอาจารย์      
ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด            
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นายกิตติพิชญ์  กิตติพรไพบูรณ์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๓๒๓๑ การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม 
แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวปิยาภัสน์  เผ่ากันทะ 
รหัสนิสิต ๕๙๐๗๒๙๘๐ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกิตติพิชญ์  กิตติพรไพบูรณ์ 
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก               
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘... 



-๔๓- 
 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจิตติมา  สกุลเจียมใจ อาจารย์ประจํารายวิชา 

๑๒๒๓๓๖ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี          
นางจิตติมา  สกุลเจียมใจ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา        
๑๒๒๓๓๖ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม กลุ่มเรียนที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวอกนิษฐ์  จริงจิตร            
รหัสนิสิต ๕๘๐๗๑๙๓๓ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A ทั้งน้ี คณะฯ ได้ดําเนินการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมรายงาน              
ให้คณบดี ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชาดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษา       
ของนิสิตรายดังกล่าว เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดของผู้สอนในการให้คะแนนของนิสิต และนิสิตได้ทักท้วงการให้คะแนน     
การส่งงาน จึงได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง โดยได้เพ่ิมคะแนน น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจิตติมา  สกุลเจียมใจ           
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจิตติมา  สกุลเจียมใจ รายวิชา 
๑๒๒๓๓๖ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด            
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นางจิตติมา  สกุลเจียมใจ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๒๓๓๖ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวอกนิษฐ์  จริงจิตร  
รหัสนิสิต ๕๘๐๗๑๙๓๓ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางจิตติมา  สกุลเจียมใจ             
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก               
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙... 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐... 



-๔๔- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายพันธการต์  นันตาลิต อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๑๒๔๒๕๑ การบริหารบัญชี 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี                      
นายพันธกานต์  นันตาลิต อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการบัญชี ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่ากําหนด            
ในรายวิชา ๑๒๔๒๕๑ การบัญชีบริหาร กลุ่มเรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) เน่ืองจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว ไม่ได้ดําเนินการส่งผลการศึกษารายวิชา ๑๒๔๒๕๑ การบัญชีบริหาร ในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ทั้งน้ี คณะฯ ได้ดําเนินการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมรายงานให้คณบดี ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                  
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๒๔๒๕๑ การบัญชีบริหาร กลุ่มเรียนที่ ๑ น้ัน    

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี                  
นายพันธกานต์  นันตาลิต อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้าเป็นครั้งแรก  

ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด            

การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติให้ นายพันธการต์  นันตาลิต อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการบัญชี ส่งผลการศึกษาล่าช้า  

ในรายวิชา ๑๒๔๒๕๑ การบริหารบัญชี ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายพันธการต์  นันตาลิต             

ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก               
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๔๒๑๓๕๓ วิทยาการระบาดช่องปาก 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ทันตแพทย์

อุทัยวรรณ  กาญจนกามล อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา  
ในรายวิชา ๔๒๑๓๕๓ วิทยาการระบาดช่องปาก กลุ่มเรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC)           
ของนายปรัตถกร  บุญครอง รหัสนิสิต ๕๘๑๙๐๑๖๐ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A ทั้งน้ี คณะฯ ได้ดําเนินการพิจารณา
สอบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมรายงานให้คณบดีในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์             
กรณีแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชาดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตรายดังกล่าว 
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดของผู้สอนในการกรอกคะแนน น้ัน 



-๔๕- 
 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล 
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล 
รายวิชา ๔๒๑๓๕๓ วิทยาการระบาดช่องปาก เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด            
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล อาจารย์ประจํารายวิชา ๔๒๑๓๕๓ วิทยาการระบาดช่องปาก 
แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนายปรัตถกร  บุญครอง  
รหัสนิสิต ๕๘๑๙๐๑๖๐ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะทันตแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล             
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก               
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๑.๑ ขอเชิญมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ            
การรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online) และระบบฐานข้อมู ล                 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพ่ือการกํากับติดตามและรับรอง
มาตรฐานการศึกษา” สําหรับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบหลักสูตร และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเช่ือมโยงในการกรอกข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
ระหว่าง ระบบ CHE QA Online กับระบบ CHE Curriculum Online รวมถึงทบทวนความเข้าใจ
ในการนําส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online เพ่ือให้การ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมีข้อมูลที่ ถูกต้อง สมบูรณ์  สามารถนําไปใช้ได้                  
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี จึงขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีเก่ียวข้อง จํานวน ๑๕ ท่าน 
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งสามารถลงทะเบียนอบรม ได้ที่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 
๐-๒๐๓๙-๕๖๒๗-๘ หรือ E-mail : cheqaonline@gmail.com รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) 
และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย สามารถนําผลการประเมินไปพัฒนา          
การจัดการเรียนการสอนของคณะ/วิทยาลยัต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๓ กําหนดการจัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 

๖.๓.๑.๔ สํานักงานคณะกรรมการ... 



-๔๖- 
 

 
๖.๓.๑.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหลักสูตร  

ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้รับทราบผลการพิจารณาภายใน ๑๕ วันทําการ หลังจากสถาบันอุดมศึกษา
ได้ยืนยัน (Submit) ข้อมูลแล้ว ทั้งน้ี ขอความร่วมมือรายงานผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ไปยัง สกอ. ทุกสิ้นปีการศึกษา 
โดยหลักสูตรใหม่ที่มีผลการประเมินตนเอง “ผ่าน” ตามองค์ประกอบที่ ๑ ในแต่ละปีการศึกษา 
เป็นเวลา ๒ ปีการศึกษา จะได้รับการแจ้งรายช่ือหลักสูตรดังกล่าวไปยัง ก.พ. และ ก.ค.ศ.  
พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาและกําหนดอัตราเงินเดือน หากหลักสูตรใดที่มีผลการประเมิน 
“ไม่ผ่าน” ตามองค์ประกอบท่ี ๑ ในแต่ละปีการศึกษา เป็นเวลา ๒ ปีการศึกษาติดต่อกัน สกอ. 
จะแจ้งยกเลิกการรับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาและกําหนดอัตราเงินเดือน ไปยัง ก.พ. และ ก.ค.ศ. 
โดยให้สิทธ์ิคุ้มครองแก่นิสิตที่คงค้างในหลักสูตรน้ัน ๆ 

๖.๓.๑.๕ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือนกรกฎาคม         
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รายงานการติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน และกําหนดให้มีการกํากับการติดตามดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม            
ในแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/การปรับแผนการดําเนินงาน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://hec.up.ac.th/isharing/files/content/5_8247347930691598.pdf รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๓.๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจําปี ๒๕๖๑           
โดยมีหน้าที่ดําเนินงานกําหนดมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไมสู่บบุหรี่และกําหนดบริเวณพ้ืนที่อาคารใน
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการฯ ได้ดําเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ดังน้ี 
๑) จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และวัดสมรรถนะภาพทางปอดของนิสิต บุคลากร 

ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการกําหนดพ้ืนที่สูบบุหรี่ 
๒) คัดเลือกพ้ืนที่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา และกําหนดพ้ืนที่ เขตปลอดบุหรี่ภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดทําพ้ืนที่สูบบุหรี่ จํานวน ๑๗ จุด ในมหาวิทยาลัย 
๖.๓.๓.๒ ขอแสดงความยินดีกับคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับมอบป้ายรณรงค์ “คณะปลอดบุหรี่” เพ่ือนําไปติดต้ัง

กําหนดพ้ืนที่คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๔๗- 
 

 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


