
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๔๓ (๑๓/๒๕๖๑) 

วันพุธที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ดร.รวิสรา  รื่นไวย์) แทน 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวนภาพร  จักร์เขียว) แทน 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต) แทน 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) แทน 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง)  
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์  คนดี) แทน 
๑๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี  แสนรักษ์) แทน 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(นายชัย  วิชัยศรี) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู) แทน 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

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

๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) แทน  

๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์  ภู่วัฒนกุล) แทน 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 

๒๕. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๖. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๗. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๘. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด) 

๒๙. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๐. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.สําราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 
 
 
 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อํานวยการกองคลัง 
๗. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๘. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ รักษาการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๒. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์  
๑๕. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวสิริพร  กาจินา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. มอบผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา (นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด) ทําหน้าที่แทน
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล  จันทร์ดีย่ิง ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคมและกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒ ท่าน คือ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ)  

๔. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จํานวน ๑๑ ราย ดังต่อไปน้ี  
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง  ต๊ะแก้ว ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์            

สังกัด คณะนิติศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 
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๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินทิพย์  คําฟู ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายภาพบําบัด            
สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือชา  ลดาชาติ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
สังกัด วิทยาลัยการศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๔.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักด์ิ  อินต๊ะวิชา ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๔.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง  ผิวพรรณ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๔.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธ์ิ  วงษ์ราษฎร์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๔.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัทยา  กุลนิธิชัย ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
สงักัด คณะพยาบาลศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๔.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภา  พาราศิลป์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายภาพบําบัด  
สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๔.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๔.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๕. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่น และผู้ดูแลระบบดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑           
ในการจัดกิจกรรม PR Ranking Award ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.  
ปีที่ ๘ ซึ่งมีรายช่ือผู้เข้ารับรางวัลดังต่อไปน้ี 
๕.๑ รางวัลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่น ได้แก่ 

อันดับที่ ๑  คณะศิลปศาสตร์ 
  นางสาวอาจรีย์   สีอ่อน   ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําคณะศิลปศาสตร์ 
อันดับที่ ๒ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
  นางสาววิไล   จันทร์แก้ว  ตําแหน่งบรรณารักษ์ 
อันดับที่ ๓ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นายธนรินทร์   คงเถื่อน   ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๕.๒ รางวัลผู้ดูแลระบบดีเด่น (ระบบ Add News) ได้แก่ 
  นายนนทวัฒน์   เมืองช้าง  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๖. ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งแบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่          
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ไปยังสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือใช้ในการส่งมอบงานให้กับอธิการบดีท่านใหม่ ต่อไป 

๗. มอบผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามการชําระหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืม           
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวต่อไป  

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๔๑ (๑๑/๒๕๖๑)  เม่ือวันพุธที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๑ (๑๑/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน           
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๑ (๑๑/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๔๒ (๑๒/๒๕๖๑) 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๒ (๑๒/๒๕๖๑) น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๒ (๑๒/๒๕๖๑ 
แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป (ฉบับที่ ๒) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๑ (๑๑/๒๕๖๑)          

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการจัดสรรงบประมาณ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา ปรับปฏิทินการศึกษา               
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเลื่อนการเปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เร็วขึ้น   
เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีจํานวนสัปดาห์ครบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และให้ทันการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ น้ัน กองบริการการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา           
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป (ฉบับที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา        
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗         
เป็นต้นไป (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับ                
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (ฉบับที่ ๒) ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป (ฉบับที่ ๒) 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดี ลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet 
of Things (IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of Things (IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ      
(MOU) ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of Things (IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท แอดวานซ์     
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of Things (IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา                  
กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ต่อไป       

 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of Things 
(IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อวารสารท่ีได้รับการยอมรับ 
สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ ์และผลงานการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑          

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติวารสารสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์            
และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือสําเร็จการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เน่ืองจากวารสารจํานวน ๑๔ วารสาร เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ                  
อย่างสม่ําเสมอ และมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อีกทั้งวารสารท้ัง ๑๔ วารสารดังกล่าว           
อยู่ในฐานข้อมูล MathSciNet ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ       
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมจึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ... 



-๘- 
 

๑. เห็นชอบวารสารสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้า             
ด้วยตนเอง เพ่ือสําเร็จการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 
๑.๑  International Journal of Mathematics and Computer Science 
๑.๒ European Journal of Pure and Applied Mathematics 
๑.๓ Mathematica Moravica 
๑.๔ Kyungpook Mathematical Journal 
๑.๕ Journal of Algebraic Systems 
๑.๖ Tamkang Journal of Mathematics 
๑.๗ IAENG International Journal of Applied Mathematics 
๑.๘ Chamchuri Journal of Mathematics 
๑.๙ East-West Journal of Mathematics 
๑.๑๐ International Electronic Journal of Algebra 
๑.๑๑ Lobachevskii Journal of Mathematics 
๑.๑๒ Kragujevac Journal of Mathematics 
๑.๑๓ Gulf Journal of Mathematics 
๑.๑๔ Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics  

๒. มอบกองบริการการศึกษาจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายช่ือวารสารที่ได้รับการยอมรับ          
สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                  
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑          
(ฉบับที่ ๒) และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป  

กองบริการการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายช่ือวารสารที่ได้รับ            
การยอมรับ สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายช่ือวารสารที่ได้รับ                  
การยอมรับ สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดปรากฏ           
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายช่ือวารสารที่ได้รับการยอมรับ สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) ต่อไป       

 

 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 



-๙- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายช่ือวารสารท่ีได้รับการยอมรับ สําหรับการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒)   

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ

การสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๘ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑          
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดหมวดวิชา และเนื้อหาสาระ       
การสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๘ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการ
สอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๘ โดยมอบ                  
กองบริการการศึกษาปรับแก้ไข ดังน้ี  
จากเดิม 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต้องสอบหมวดวิชาเฉพาะตามเน้ือหาสาระ ดังน้ี 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ : องค์ความรู้เก่ียวกับองค์การและการจัดการสาธารณะการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐสมัยใหม่ การบริหารการคลังและการเงินสาธารณะ การออกแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การจัดการเชิงกลยุทธ์กับนโยบายระดับท้องถิ่น 

แก้ไขเป็น 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ต้องสอบหมวดวิชา

เฉพาะตามเน้ือหาสาระ ดังน้ี 
องค์ความรู้เก่ียวกับองค์การและการจัดการสาธารณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐสมัยใหม่ 

การบริหารการคลังและการเงินสาธารณะ การออกแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กระบวนการนโยบายสาธารณะ                  
การจัดการเชิงกลยุทธ์กับนโยบายระดับท้องถิ่น 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองกลางนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว           
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดหมวดวิชา                
และเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๑๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้                
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๘ ต่อไป       

 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดหมวดวิชาและเน้ือหาสาระการสอบ
ประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๘ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ลงทะเบียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล และดําเนินการวัด          
และประเมินผลตามโครงการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๓๐ หน่วยกิต   

เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้นิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙        
ประกอบกับได้อนุมัติโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๔ โครงการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                  
๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบในการดําเนินโครงการแล้ว น้ัน 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติให้นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ลงทะเบียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑               
โดยจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล และดําเนินการวัดและประเมินผลตามโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติให้นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงทะเบียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              
จํานวน ๓๐ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล และดําเนินการวัด                     
และประเมินผลตามโครงการ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบให้นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงทะเบียน
รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑           
โดยจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล และดําเนินการวัดและประเมินผลตามโครงการ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอธิพงษ์  เพ็ชรเกิด อาจารย์ประจํารายวิชา 
๑๔๔๑๑๔ การพูด 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายอธิพงษ์  เพ็ชรเกิด                     

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาไทย มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๔๑๑๔ การพูด กลุ่มเรียนที่ ๔                     
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๑๘ ราย ทั้งน้ี คณะศิลปศาสตร์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมสรุปผล และรายงานให้คณบดีทราบ และคณบดีนําเรื่องขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษาให้กับนิสิตในรายวิชาดังกล่าว เน่ืองจากเกิดจากความผิดพลาดของผู้สอนไม่ได้กดยืนยัน           
เกรดซ้ําอีกครั้งในกลุ่มเรียนที่ ๔ ทําให้คะแนนของนิสิตในกลุ่มเรียนดังกล่าว จํานวน ๑๘ ราย คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง       
จึงทําให้รายงานผลการศึกษาของนิสิตไม่ตรงกับคะแนนที่นิสิตได้รับ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอธิพงษ์  เพ็ชรเกิด อาจารย์ผู้สอนประจํา   
สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอธิพงษ์  เพ็ชรเกิด รายวิชา 
๑๔๔๑๑๔ การพูด เป็นการกระทําความผิดครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอธิพงษ์  เพ็ชรเกิด อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๔๑๑๔ การพูด 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอธิพงษ์  เพ็ชรเกิด ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ                   

เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณี
การรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบ               
ตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นายอธิพงษ์  เพ็ชรเกิด อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๔๑๑๔ การพูด กลุ่มเรียนที่ ๔                     
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจํานวน ๑๘ ราย  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอธิพงษ์  เพ็ชรเกิด ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ                  
เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการ
กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบ               
ตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒... 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๒๔๑๓๒๒ ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์                     

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๔๑๓๒๒ ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 
กลุ่มเรียนที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนายก่อเกียรติ  วงศ์เพ่ิม รหัสนิสิต ๕๗๐๘๐๘๙๗                  
จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจํา                  
คณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไข                  
ผลการศึกษาให้กับนิสิตในรายวิชาดังกล่าว เน่ืองจากเกิดข้อผิดพลาดในการแก้ไขผลการศึกษา I เป็นเหตุให้นิสิตได้รับ            
ผลการศึกษาไม่ถูกต้อง น้ัน 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมั ติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  นายชนม์เจริญ   ชัยรัตน์สิริพงศ์                  
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์               
รายวิชา ๒๔๑๓๒๒ ตัวแปรเชิงซ้อนเบ้ืองต้น เป็นการกระทําความผิดครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ประจํารายวิชา 
๒๔๑๓๒๒ ตัวแปรเชิงซ้อนเบ้ืองต้น 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์ ด้วยวาจา และรายงาน                     
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นายชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๔๑๓๒๒ ตัวแปรเชิงซ้อน
เบ้ืองต้น กลุ่มเรียนที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา           
ของนายก่อเกียรติ  วงศ์เพ่ิม รหัสนิสิต ๕๗๐๘๐๘๙๗ จากเดิม D แก้ไขเป็น D+  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์ ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๓... 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเชื้อ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๒๔๑๑๕๒ แคลคูลัส ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเช้ือ                     

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๔๑๑๕๒ แคลคูลัส ๒ 
กลุ่มเรียนที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนายเอกชัย  อินต๊ะจักร รหัสนิสิต ๖๐๑๐๐๖๔๗ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น D ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจํา                  
คณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไข                  
ผลการศึกษาให้กับนิสิตในรายวิชาดังกล่าว เน่ืองจากเกิดข้อผิดพลาดของผู้สอนในการกรอกคะแนน เป็นเหตุให้นิสิต
ได้รับผลการศึกษาไม่ถูกต้อง น้ัน 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเช้ือ อาจารย์ผู้สอนประจํา            
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี  ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเช้ือ               
รายวิชา ๒๔๑๑๕๒ แคลคูลัส ๒ เป็นการกระทําความผิดครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเช้ือ อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๔๑๑๕๒ 
แคลคูลัส ๒ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร ์ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเช้ือ ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ                 
เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการ
กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบ          
ตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเช้ือ อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๔๑๑๕๒ แคลคูลัส ๒ กลุ่มเรียนที่ ๒                 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนายเอกชัย  อินต๊ะจักร 
รหัสนิสิต ๖๐๑๐๐๖๔๗ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเช้ือ ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๔... 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๑๔๖๑๑๒ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์ รายวิชา 
๑๔๖๓๗๒  ภาษาอังกฤษเพื่ อการท่องเที่ ยว ๑  และรายวิชา ๑๔๖๔๗๑ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา                     

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) 
จํานวน ๓ รายวิชา ดังน้ี 

๑. รายวิชา ๑๔๖๑๑๒ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์ กลุ่มเรียนที่ ๔ ของนิสิตจํานวน ๖ ราย 
๒. รายวิชา ๑๔๖๓๗๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ๑ กลุ่มเรียนที่ ๑ ของนิสิตจํานวน ๔ ราย 
๓. รายวิชา ๑๔๖๔๗๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ๒ กลุ่มเรียนที่ ๑ ของนิสิตจํานวน ๑ ราย 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คือ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา ไม่ได้ส่งแบบขอแก้ไขการรายงาน            
ผลการศึกษา (UP 33) สําหรับนิสิตที่ได้รับอักษร I ในระยะเวลาที่กําหนด ทําให้มหาวิทยาลัยปรับผลการเรียนของนิสิต                  
ที่ได้รับอักษร I เป็นระดับขั้น F หรือ U ทั้งน้ี คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
กรณี การไม่ส่งผลการศึกษา ตามกําหนดรายวิชา ๑๔๖๑๑๒ ๑๔๖๓๗๒ และ ๑๔๖๔๗๑ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ    
ได้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง เสร็จสิ้นและเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา                  
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติส่งเอกสารขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๑๑๒ 
๑๔๖๓๗๒ และ ๑๔๖๔๗๑ ล่าช้า น้ัน 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ผู้สอน                  
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
	
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา               
รายวิชา ๑๔๖๑๑๒ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์ กลุ่มเรียนที่ ๔ รายวิชา 
๑๔๖๓๗๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ๑ กลุ่มเรียนที่ ๑ และรายวิชา ๑๔๖๔๗๑ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ๒ กลุ่มเรียนที่ ๑ เป็นการกระทําความผิดครั้งแรกของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

๒. การส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษา (UP 33) ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา คือ วันที่                  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ แต่เน่ืองจากทั้ง ๓ รายวิชา ไม่ได้ส่งแบบขอแก้ไขผลการศึกษาตามกําหนด 
จึงทําให้มหาวิทยาลัยปรับผลการเรียนของนิสิตที่ได้รับอักษร I ในภาคการศึกษาปลาย             
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) เป็นระดับขั้น F ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๖/๒๓๐๐ ลงวันที่            
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอปรับผลการเรียนที่ได้รับอักษร I เป็นอักษร F หรือ U 

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

 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจํารายวิชา 
๑๔๖๑๑๒ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์ รายวิชา ๑๔๖๓๗๒ ภาษาอังกฤษ                  
เพ่ือการท่องเที่ยว ๑ และรายวิชา ๑๔๖๔๗๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ๒ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา ด้วยวาจา และรายงาน
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติให้ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต ดังน้ี 

๑.๑ รายวิชา ๑๔๖๑๑๒ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์ กลุ่มเรียนที่ ๔             
ของนิสิตจํานวน ๖ ราย 

๑.๒ รายวิชา ๑๔๖๓๗๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ๑ กลุ่มเรียนที่ ๑ ของนิสิตจํานวน ๔ ราย 
๑.๓ รายวิชา ๑๔๖๔๗๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ๒ กลุ่มเรียนที่ ๑ ของนิสิตจํานวน ๑ ราย 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง การปรับปรุงตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (ITA) ตัวบ่งชี้ที่ EB 4 (2) และตัวบ่งชี้ที่ EB 5 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๓๕.๕/ว๑๕๐๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ           
ได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน           
ของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา
ได้อุทธรณ์การดําเนินงานในตัวบ่งช้ี EB 4 (2) และตัวบ่งช้ีที่ EB 5 โดยได้คะแนนรวมหลังอุทธรณ์ ๒,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๙๑ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ข้อคําถาม 
ที่หน่วยงานยื่นอุทธรณ์ 

ผลการพิจารณาให้คะแนนของ
คณะกรรมการ 
(๐ หรือ ๑๐๐) 

คําอธิบายกรณขี้อท่ีได้คะแนนเปน็ ๐ 

EB 2 (1) ๑๐๐ - 
EB 2 (2) ๑๐๐ - 
EB 4 (2) ๐           หลักฐานไม่แสดงถึงเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา ดังนี้ ผลการประเมินรวมท้ังข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนา 

EB 5 ๐           หลักฐานยังไม่ชัดเจนถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่า และวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่ เก่ียวข้องในการบริหาร   
ผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่า 

EB 12 (1) ๑๐๐ - 
คะแนนรวมหลังอุทธรณ์ ๒,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ 

ทั้งนี้... 



-๑๖- 
 

  ทั้งน้ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมาย               
ให้ดําเนินการหาแนวทางปรับปรุงแผนการแสดงหลักฐานตาม EB 4 (2) และปรับปรุงมาตรการ กลไก และผลการปฏิบัติงานตาม EB 5 
โดยได้ประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินในปีต่อไปเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และกองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณา                   
แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน                  
ของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (ITA) ตัวบ่งช้ีที่ EB 4 (2) และตัวบ่งช้ีที่ EB 5 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
การปรับปรุงตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (ITA) ดังน้ี 

๑. แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ตัวบ่งช้ีที่ EB 4 (2) ของกองบริหารงานวิจัย        
และประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ตัวบ่งช้ีที่ EB 5 ของกองการเจ้าหน้าที่ 

 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ตัวบ่งช้ีที่ EB 4 (2) 
ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ตัวบ่งช้ีที่ EB 5  
ของกองการเจ้าหน้าที่ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐       
– เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๕๓ รายการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร

เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ขอเบิก 
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๕๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๐,๔๐๙.๙๗ บาท          
(เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
– เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๕๓ รายการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมรายละเอียด            
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๑๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑                  
จํานวน ๕๓ รายการ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –             
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๕๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๐,๔๐๙.๙๗ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อย              
เก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐       

– เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๗๒ รายการ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่ง
เอกสารเบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนด            
ให้ผู้ขอเบิกทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงาน   
ขอส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๗๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๘๑๑,๗๘๙.๔๐ บาท (แปดแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
– เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๗๒ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมรายละเอียด            
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑                  
จํานวน ๗๒ รายการ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ -             
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๗๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๑,๗๘๙.๔๐ บาท (แปดแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพัน           
เจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง รายงานผลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดต้ังศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา                
เป็นศูนย์เครือข่ายที่ทําหน้าที่ประสานกับ สมศ. และรับผิดชอบการจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. ในการพัฒนา                  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๕ จังหวัด ประกอบด้วย    
จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่านและจังหวัดแม่ฮ่องสอน น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณารายงานผลการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยขอหารือการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. 
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกองบริหารงานวิจัย               
และประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. การบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา                  
ให้ใช้ระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
รายงานผลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยขอหารือการ
บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกองบริหารงานวิจัย               
และประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. การบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา                  
ให้ใช้ระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. การบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ใช้
ระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนังสือสาํนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๔ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ              
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๔ คุณวุฒิ  
ได้แก่      

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สํานักงาน      
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี                  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
จํานวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑           
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จํานวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบ            
การอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคน
ที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งข้อมูลการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการผลิตอาชีวะพันธ์ุใหม่         
และบัณฑิตพันธ์ุใหม่ เพ่ือสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงสําหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (อาชีวะพันธ์ุใหม่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และบัณฑิตพันธ์ุใหม่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)                
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ฯ ได้พิจารณาข้อมูล              
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เสนอมีความสอดคล้องตามแนวทางโครงการ
บัณฑิตพันธ์ุใหม่ฯ และสมควรได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตให้มีสมรรถนะและผลการเรยีนรู้           
จากโครงการดังกล่าว ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแจ้งรายละเอียดพร้อมทั้งเง่ือนไขการบริหาร
งบประมาณ       ของโครงการให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (Pre – test และ Post - test) 

โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย           
ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (Pre – test และ Post - test)       
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑     
โดยแยกเป็น ๓ กลุ่ม ดังน้ี 

๑. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตรเพื่อจัดทําข้อมูลหลักสูตร           
เข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online : CHECO) 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งคืนหลักสูตรเพ่ือจัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ                  
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของมหาวิทยาลัยพะเยา                
ที่เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศกึษา พิจารณารับทราบการอนุมติัหลักสูตร จํานวน ๓๘ หลักสูตร และเสนอการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร จํานวน ๒ ฉบับ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา        
จัดทําข้อมูลหลักสูตรที่ส่งคืนทั้งหมดผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) ซึ่ งมหาวิทยาลั ยจะได้ รับทราบผลการพิ จารณาภายใน ๑๕ วันทํ าการหลั งจาก
สถาบันอุดมศึกษา           ได้ยืนยัน (submit) ข้อมูลแล้ว และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดส่ง 
Username และ Password                   ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอ
ความร่วมมือรายงานผลการประเมินตนเอง                    ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ                การอุดมศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษา 
โดยหลักสูตรใหม่ที่มีผลการประเมินตนเอง ผ่าน ตามองค์ประกอบที่ ๑ ในแต่ละปีการศึกษาเป็นเวลา ๒ ปีการศึกษา 
จะได้รับการแจ้งรายช่ือหลักสูตรดังกล่าวไปยัง ก.พ. และ ก.ค.ศ พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาและกําหนด
อัตราเงินเดือน หากหลักสูตรใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านตามองค์ประกอบที่ ๑ เป็นเวลา ๒ ปีการศึกษาติดต่อกัน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแจ้งยกเลิกการรับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาและกําหนดอัตราเงินเดือน 
ไปยัง กพ. และ ก.ค.ศ. โดยให้สิทธ์ิคุ้มครองแก่นิสิตที่คงค้างในหลักสูตรน้ันๆ         รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง 

(เพิ่มเติมฉบับที่ ๔๖) 
สรุปเรื่อง 
  สภาเภสัชกรรม ขอแจ้งประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ ๔๖) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗๖ (๖/๒๕๖๑)                 
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้การรับรองสถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะเวลา 
๕ ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๖ โดยมีข้อเสนอแนะในการรับรองสถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และให้รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อสภาเภสัชกรรมเพื่อทราบทุกปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 



-๒๒- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง ผลการตรวจเย่ียมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์

แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญา
เอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ ๑ โดยคณะกรรมการตรวจเย่ียม               
ได้ดําเนินการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยพะเยา ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร อาคารเวฟเพลส จํานวน ๒ หลักสูตร      
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารายงานผลการตรวจเย่ียมแล้ว                  
มีมติเห็นชอบผลการตรวจเย่ียมจํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยมีผลการจัดการศึกษาสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษา   

และการประชุมรับฟังคําชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวทางการดําเนินงานศูนย์เครือข่าย 
สมศ. แนวใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษา และการประชุมรับฟังคําช้ีแจงบทบาทหน้าที่และแนวทาง                  
การดําเนินงานศูนย์เครือข่าย สมศ. แนวใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับมอบอํานาจลงนาม           
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และทีมงานศูนย์เครือข่าย สมศ. มาร่วมพิธีและประชุมรับฟังช้ีแจง ทั้งน้ี สํานักงาน                 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา
เรียบร้อยแล้ว และจากน้ีไปสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จะดําเนินงานร่วมกับศูนย์เครือข่าย            
สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา ตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ต้ังแต่วันที่                  
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและเจตจํานงร่วมกันต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 



-๒๓- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง แนวปฏิบัติใหม่เก่ียวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งแนวปฏิบัติใหม่เก่ียวกับระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. การประเมินตนเองตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. เปิดศักราชใหม่ ในการประกันคณุภาพการศึกษา School – friendly QA : an innovation platform 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๗ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๕๐๐ บาท             
(สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้วิทยาลัยการศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
วิทยาลัยการศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑๑ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสน               
หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้วิทยาลัยการศึกษา กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓... 



-๒๔- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่อง กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน        
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ                  
อาคารสํานักงานอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ของสถานท่ีดําเนินการ (คกส.) 
สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งการแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์    
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) โดยขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี        

๑. หากหน่วยงาน มีสถานที่ ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่มีสถานที่
ดําเนินการต่อสัตว์ แต่มีผู้ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โปรดจัดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลฯ 
โดยให้มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติ ของคณะกรรมการกํากับดูแลฯ 

๒. หากหน่วยงาน มีการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลฯ เรียบร้อยแล้ว โปรดทบทวนองค์ประกอบ                      
และคุณสมบัติ ของคณะกรรมการกํากับดูแลฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับดูแล                   
การดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงในรายงาน
ประจํา ๖ เดือน คกส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เดือนตุลาคม (ช่วงเวลาเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ เรื่อง รายชื่อนิสิตพิการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ขอแจ้งรายช่ือนิสิตพิการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑             
จํานวน ๑๕ ราย เพ่ือติดตามให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความจําเป็นพิเศษอย่างสมเหตุสมผล        
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖... 



-๒๕- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ เรื่อง รางวัลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่น และผู้ดูแลระบบดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งการมอบรางวัลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่น และผู้ดูแลระบบดีเด่น 
ประจําปี ๒๕๖๑ ในการจัดกิจกรรม PR Ranking Award ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. 
ปีที่ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงานให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ และเป็นส่วนหน่ึง               
ในการขับเคล่ือนกลไกด้านการประชาสัมพันธ์ ตามกลยุทธ์ด้านการบริหาร โดยมีการรวบรวมข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา www.up.ac.th ต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายชื่อ               
ผู้เข้ารับรางวัลดังต่อไปน้ี 

๑. รางวัลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่น ได้แก่ 
อันดับที่ ๑  คณะศิลปศาสตร์ 
  นางสาวอาจรีย์   สีอ่อน   ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําคณะศิลปศาสตร์ 
อันดับที่ ๒ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
  นางสาววิไล   จันทร์แก้ว  ตําแหน่งบรรณารักษ์ 
อันดับที่ ๓ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นายธนรินทร์   คงเถื่อน   ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๒. รางวัลผู้ดูแลระบบดีเด่น (ระบบ Add News) ได้แก่ 
  นายนนทวัฒน์   เมืองช้าง  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๔๔ (๕/๒๕๖๑) 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๔ (๕/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ช้ัน ๘ วิทยาลัยการจัดการ                  
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘... 



-๒๖- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๔๕ (๖/๒๕๖๑) 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๕ (๖/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ช้ัน ๘ วิทยาลัยการจัดการ                  
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑                     
จํานวน ๑๗๑ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน 
๙๐๓,๐๖๐,๔๐๑.๑๙ บาท และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๘๙๑,๗๓๖,๗๒๑.๓๙ บาท รายละเอียด                  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีการศึกษา ให้คณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลักบัญชีสากลแสดงงบดุลและรายงาน            
การรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วให้มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑... 



-๒๗- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือน        
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒... 



-๒๘- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๒๒ 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... 



-๒๙- 
 

- 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... 



-๓๐- 
 

- 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... 



-๓๑- 
 

- 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) เสนอลงนาม ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

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 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 (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๓๒- 
 

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

Innovation Club” 

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

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

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

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

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 

 

- 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 ในการนัดประชุม
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยพะเยา
และการให้บริการในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เทคโนโลยีแปรรูปขยะ
เพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๙... 



-๓๓- 
 

- 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 

๖.๑.๕ 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 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป 

๓. ประธานสภาพนักงาน... 



-๓๔- 
 

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 

 
 

 
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 ในการนํา 
(ร่ าง) บั น ทึ กความเข้ าใจเรื่องการลดขยะพลาสติก  
แบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน  
แห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 
 
 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๐... 



-๓๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๐ (๑๐/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ ขออนุมัติเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับ

นางสาวสาวิตรี  สุวรรณวัจน์ 
มติ ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนางสาวสาวิตรี  สุวรรณวัจน์  
รหัสนิ สิ ต ๕๗๑๑๙๖๐๙  นิสิ ตสาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่ น  ที่ ไปเรียนแลกเปลี่ ยนระยะสั้ น  
ณ มหาวิทยาลัยเรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม จาก การฝึกปฏิบัติงาน   
ณ โรงแรมซารุกะเคียว จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น (เป็นระยะเวลา ๒ เดือน รวม ๔๑๖ ชั่วโมง)  
เป็น รายวิชา ๑๔๓๔๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ๓(๒-๒-๕) โดยให้ได้ รับผลการเรียน   
เป็น “CP” (Credits from Portfolio) ต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการเทียบโอน
หน่วยกิต สําหรับนางสาวสาวิตรี  สุวรรณวัจน์ รหัสนิสิต 
๕๗๑๑๙๖๐๙  นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่ น  ที่ ไปเรียน
แลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยเรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม จาก การฝึกปฏิบั ติงาน  
ณ  โรงแรมซารุกะเคียว จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ ปุ่ น  
(เป็นระยะเวลา ๒ เดือน รวม ๔๑๖ ชั่วโมง) เป็น รายวิชา 
๑๔๓๔๖๑  ภาษาญี่ ปุ่ นเพื่อการท่องเที่ยว ๓ (๒ -๒ -๕ )  
โดยให้ได้รับผลการเรียน เป็น “CP” (Credits from Portfolio) 
 

๔.๒ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต 
อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๗๑๒๑ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๗๑๒๑ สังคมวิทยา

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

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

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการว่ากล่าวตักเตือน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ขอหารือการประเมินตัวบ่งชี้เลือก S.2 
Student mobility 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้เลือก S.2 Student mobility  
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีคณะ/วิทยาลัย ที่ไม่ขอรับการประเมิน   
ในตัวบ่งชี้ดังกล่าว จํานวน ๑๒ คณะ 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ การวิเคราะห์... 



-๓๖- 
 

๔.๔ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์  
เรื่อง ความพึ งพอใจของอาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๓. มอบกองแผนงาน ประสานงานกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในการเปิ ดระบบประเมินออนไลน์  เพื่ อเก็บ ข้อมูลเพิ่ มเติมในส่ วนความพึ งพอใจ  
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการประสานงานกับศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเปิดระบบ
ประเมินออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนความพึงพอใจ 
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากร  
สายสนับสนุน เรื่อง ความพึงพอใจ 
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกอง/ศูนย์ ดําเนินงาน สําหรับกอง/ศูนย์ ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย และมอบผู้รับผิดชอบ

ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๓. มอบกองแผนงาน ประสานงานกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในการเปิ ดระบบประเมินออนไลน์  เพื่ อเก็บ ข้อมูลเพิ่ มเติมในส่ วนความพึ งพอใจ  
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการประสานงานกับศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเปิดระบบ
ประเมินออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนความพึงพอใจ 
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ ขออนุมัติจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงนิ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ล่าช้า ของคณะแพทยศาสตร์ 

มติ ที ่ประชุมได้พ ิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ล่าช้า   
ของคณะแพทยศาสตร์ จํานวน ๑ รายการ คือ จัดจ้างปรับปรุงอาคารคลินิกศูนย์บริการ   
ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
 

คณะแพทยศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗ ผลการพิจารณารายงานการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน
มาตรฐาน คณะกรรมการกํากับดูแล   
การดํ าเนิ นการต่ อสั ต ว์ เพื่ องาน   
ทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ 
(คกส.) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินมาตรฐาน คณะกรรมการกํากับดูแล  
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) และจัดส่งรายงาน
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ไปยังสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินมาตรฐาน 
คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) และจัดส่ง
รายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศ... 



-๓๗- 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
และการคืนคะแนนความประพฤตินิสิต 
พ.ศ. ... 

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

ตัดคะแนนความประพฤตินิสิตและการคืนคะแนนความประพฤตินิสิต พ.ศ. ... 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิตและการคืน
คะแนนความประพฤตินิสิต พ.ศ. ... ก่อนนําเสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป 

๖.๑.๒ การพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามผลการติดตามและประเมินผล   
การดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ  (ร่าง) การปรับปรุงการดํ าเนิ นงานตามผลการติดตามและประเมินผล  

การดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมผลการปรับปรุงการดําเนินงาน   
แต่ละประเด็น และสรุปรายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานเสนอผลการติดตาม   
และประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๐  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ 
ที่ประชุม และได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง กํ าหนดอัตราค่ าตอบแทน  
การเขียนบทความปริทัศน์ วารสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

บทความปริทัศน์ วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลั ง นํ าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน   
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการ
ปรับแก้ ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าตอบแทนการเขียนบทความปริทัศน์ 
วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง นําเรื่อง
ดังกล่ าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๓ ขออนุมัติ... 



-๓๘- 
 

๖.๒.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๐๐๒๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๐๐๒๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ กลุ่มเรียนที่ ๑   

แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวนภาพร  เดชะบุญ   
รหัสนิสิต ๕๙๑๔๐๓๒๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+  

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

 

คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และศิ ลปกรรมศาสตร์  
ได้ ดําเนินการว่ากล่าวตักเตือน  นายสันติ   ศิ ริคชพันธุ์  
ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการ
วารสารปัญญาปริทรรศน์ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการวารสารปัญญาปริทรรศน์ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

วิทยาลัยการจัดการ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๖ ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
–  เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

มติ ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  
– เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๙,๙๕๖.๒๖ บาท  
(หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์) 
 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการตามมติ  
ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๗ ขออนุ มั ติ โครงส ร้ างองค์ กรและ  
การบริหารจัดการภายในสํานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายในสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

โดยแบ่งการบริหารจัดการหน่วยงานย่อยภายในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   
ออกเป็น ๒ หน่วยงาน ดังนี้  
๑.๑ งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มช่วยอํานวยการ 
๑.๒ งานประสานภารกิจอธิการบดี ประกอบด้วย กลุ่มติดตามภารกิจ และกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 ทั้งนี้ ให้งานบริหารทั่วไป และงานประสานภารกิจอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่า  
ระดับงาน โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร และให้โอนอัตรากําลังจากกองการเจ้าหน้าที่ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย
ภายในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับงาน เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับงาน และนําเสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๙ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๓๙- 
 

๖.๒.๙ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนร่วมกัน 
ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนร่วมกัน ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดทําหนังสือเสนอเรื่องดังกล่าว  

ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
โดยไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณีเร่งด่วน ต่อไป  

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินการ
จัดทําหนังสือเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนร่วมกัน 
ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยพะเยา  และคณ ะเกษตรศาสต ร์และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณีเร่งด่วน เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๑๐ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   
การนํากรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่ งยืนของ อพท. ไปใช้ ในการ   
จัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระหว่าง องค์การบริหาร
พัฒนาพื้ นที่ พิ เศษเพื่ อการท่ องเที่ ยว   
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กับ ... 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนํากรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   

ของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง 
องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กับ ... 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินการ
นํ า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนํ ากรณี ศึกษา  
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง 
องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) กับ ... เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๑๑ การพิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นศู นย์ เครือข่ าย สมศ. แนวใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุ มั ติ ในหลักการ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

การคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. แนวใหม่ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

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

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ 
ที่ประชุม และได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑๒ (ร่าง) ประกาศ... 



-๔๐- 
 

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

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

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

ก่อนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองกลาง ได้ ดํ าเนิ นการป รับแก้ ไข  (ร่ าง ) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์ความร่วมมือ  
การให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ . ...  
และนํ าเสนอคณะกรรมการการเงินและท รัพ ย์สิ น  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑๓ ขอหารื อการเปิ ดภาคการศึ กษา   
ตามปฏิทินการศึกษาสากล ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ การเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาสากล  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในรูปแบบที่ ๒ ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณการดําเนินการจัดการเรียน   
การสอนตามปฏิทินการศึกษาสากล ทางมหาวิทยาลัยจะหารือการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว  
กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๔๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจรการจอดรถ
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน มหาวิทยาลัยพะเยา          
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา      
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจรการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจรการจอดรถภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป น้ัน 

  กองอาคารสถานที่ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบ     
การจราจรการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

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

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจร            
การจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบกองอาคารสถานที่ นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาเครือข่าย TO BE 

NUMBER ONE ระหว่าง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน  
โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา 
วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน มีความประสงค์จัดทําบันทึก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ     
(MOU) เพ่ือการพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระหว่าง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน            
โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแม่กา อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะลงนามในวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือการพัฒนางานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง          
ความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

กองกิจการนิสิต... 



-๔๒- 
 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการพัฒนาเครือข่าย 
TO BE NUMBER ONE ระหว่าง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน โดม ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE       
มหาวิทยาลัยพะเยา วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา            
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระหว่างโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง           
อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแม่กา     
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 

ระหว่างโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน  โดยชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา            
โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. เมื่อกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการพัฒนาเครือข่าย 
TO BE NUMBER ONE ระหว่างโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน โดยชมรม 
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแม่กา อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว มอบกองกิจการนิสิต 
ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑                   
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขอเสนอช่ือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง                  
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เน่ืองจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง เป็นบุคคล                  
ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงด้านภาษาไทยและคติชนวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหน่วยงาน          
และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ตลอดทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสถาบันต่าง ๆ อาทิ America Biographical 
Institute (ABI) ยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านคติชนวิทยา (Distinguished folklorist) กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยกย่อง                  
ให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกอบกับรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง มีผลงานวิชาการ                  
จํานวน ๑๒ เรื่อง ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหน้าที่    
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก และมอบกองบริการการศึกษา ประสานกองกลาง
นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๔๓- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘             

ระบุอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์           
กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไว้ว่า“ระดับปริญญาโท ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่                  
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง ระดับปริญญาเอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่                  
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า          
๕ เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น     
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ           
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ” 

๒. คณะแจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง                  
ด้านภาษาไทยและคติชนวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหน่วยงานและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง        
ตลอดทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันต่างๆ อาทิ America Biographical Institute (ABI)      
ยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านคติชนวิทยา (Distinguished folklorist) กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยกย่อง        
ให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง มีผลงานวิชาการ จํานวน ๑๒ เรื่อง ดังน้ี 
๓.๑ ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จํานวน ๙ เรื่อง 
๓.๒ ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน ๒ เรื่อง 
๓.๓ ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน ๑ เรื่อง 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ให้กับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ต่อไป  
 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน               
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 



-๔๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑                   
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านการแจ้งเวียนโดยกําหนดจัดส่งแบบตอบรับการพิจารณา ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑     
ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กองบริการการศึกษา ได้รวบรวม                  
แบบตอบรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า                  
ด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว รวมจํานวน ๑๗ ฉบับ 
สรุปผลการพิจารณา ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข จํานวน ๑๐ ฉบับ 
๒. ไม่ส่งแบบตอบรับการพิจารณา ถือว่าให้ความเห็นชอบ จํานวน   ๖ ฉบับ 
๓. เห็นชอบ โดยมีการแก้ไข  จํานวน   ๑ ฉบับ 

โดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระบุว่า “ โปรดดูหน้า ๒ ในบรรทัดที่ ๑ และ ๒ ‘อน่ึง’ ” 
 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้ว หน้า ๒ บรรทัดที่ ๑ และ ๖ มีคําว่า “อน่ึง” ซ้ํากัน ๒ แห่ง 
กองบริการการศึกษา จึงได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๑            
(แนบ ๒) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา ดังน้ี  
 จากเดิม 
 “อน่ึง อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตได้ไม่เกิน 
๑๕ คน อน่ึง หากได้รับการแต่งต้ังเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง             
ให้คิดสัดส่วนนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนิสิตที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๓ คน โดยให้นับรวมนิสิต               
ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน” 
 ปรับแก้ไขเป็น 
 “อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    
ให้กับนิสิตได้ไม่เกิน ๑๕ คน อน่ึง หากได้รับการแต่งต้ังเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้คิดสัดส่วนนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนิสิตที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                  
๓ คน โดยให้นับรวมนิสิตที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน”  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า         
ด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๔๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๑.๑ กองคลัง ได้มีนโยบายการจัดทําเอกสารเบิกจ่ายสําหรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐาน
การโอนเงินผ่านระบบธนาคาร ทั้ งน้ี กรณีที่คณบดีเป็นผู้ลงนามอนุมั ติเอกสารเบิกจ่าย              
หรือมียอดเงินเบิกจ่ายมากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่มีการโอนเงินเข้าระบบธนาคาร              
แต่จะให้ดําเนินการประสานรับที่กองคลังต่อไป 

๖.๒.๑.๒ ขอเชิญท่านและบุคลากรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง เข้าร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจง
และซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการทําคํารับรองกรณีการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองใน
ระบบ ERP ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา    

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๒.๑ รายงานประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง กําหนดลักษณะของเงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา 
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดปรากฏ           
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานวันมหิดล มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
ต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา                
โดยขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน จัดเตรียมพวงมาลาพร้อมขาต้ังในพิธีวางพวงมาลา              
หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และสมเด็จ  
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี    

 
๖.๒.๓ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี) ประชาสัมพันธ์การผ่านการตรวจประเมิน

ห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายไพโรจน์  เทพวัลย์) แจ้งการขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยาในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในงานประชุมวิชาการ 
อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา           
ทั้งน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธาน เปิดการประชุมวิชาการ  
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่งในประเทศไทย
เข้าร่วมงานดังกล่าว ประมาณ ๓,๐๐๐ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

๖.๒.๕ ผู้อํานวยการ... 



-๔๖- 
 

๖.๒.๕ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 
๖.๒.๕.๑ การมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๐๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๕๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว จํานวน ๑๑ ราย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๕.๒ ยกเลิกกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๒.๖ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสา

พระราชทานตามแนวพระราชดําริ โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑             
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

............................................................ 
(นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด) 

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 


