
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๔๔ (๑๔/๒๕๖๑) 

วันพุธที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.สําราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บุญลือ  ฉิมบ้านไร่) แทน  
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(นายณัฐวุฒิ  สมยาโรน) แทน 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภา  พาราศิลป์) แทน  

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

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

๒๕. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒๖. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 

๒๗. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๘. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวเนตรชนก  สุขย่ิง) แทน 

๒๙. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด) 

๓๐. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๑. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๒. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี) 
 

 รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายวิทูรย์  ตลุดกํา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๗. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๘. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นางสาวพันธิตรา  กมล รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๓. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 
๑๔. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวสิริพร  กาจินา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒. แนะนํา ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
๓. การเปล่ียนแปลงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จาก วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑           

เป็น วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

๔. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ใช้บริการสถานท่ีของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดโครงการอบรม 
สัมมนา หรือประชุมนอกสถานท่ี ทั้งน้ี มอบวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทํารายละเอียด
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าอาหารว่าง และข้อมูลที่พักบริเวณใกล้เคียง เพ่ืออํานวยความสะดวก
แก่ผู้เข้ารับบริการต่อไป 

๕. กําหนดพิธีส่งและรับมอบงานในหน้าที่ ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๔๓ (๑๓/๒๕๖๑) เม่ือวันพุธที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๓ (๑๓/๒๕๖๑) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน           
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๓ (๑๓/๒๕๖๑) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะนวัตกรรม
การจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์จะทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ             

ด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการศึกษา           
และการวิจัยและประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไป น้ัน 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ               
ด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์   
และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งมอบอํานาจให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งมอบอํานาจให้คณบดี             
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี ต่อไป       
 

 

มติ ที่ประชุม... 



-๕- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะนวัตกรรม

การจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งมอบอํานาจให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) 
และขอความเห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ. 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบนโยบายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.) ให้สถาบัน
ในเครือข่าย C- อพ.สธ. ดําเนินการสมัครเข้าเป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกการอบรม อพ.สธ. โดยขอให้มหาวิทยาลัยพะเยา             
ในฐานะสถาบันเครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคเหนือตอนบน และเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดําเนินการสมัคร       
เข้าเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทั้งน้ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทํา (ร่าง) โครงสร้างศูนย์   
ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) น้ัน 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงาน      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา               
(อพ.สธ. – มพ.) และขอความเห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ. รายละเอียดปรากฏ                  
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และขอความเห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ. – มพ. ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.)             
และเห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ.    

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.. 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขอพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์     
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามความในข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าว ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยอธิการบดีแต่งต้ัง         
ประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดี         
ที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ คณบดี จํานวน ๓ คน ผู้อํานวยการกองที่อธิการบดีมอบหมาย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ังจากบุคลากรภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย      
และผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ การได้มาซึ่งรายช่ือของคณบดีให้ที่ประชุมคณบดีเลือกกันเอง น้ัน 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์    
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแต่งต้ังคณบดี จํานวน ๓ คน เพ่ือเป็นกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา    
ตลอดจนเพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
แต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแต่งต้ังคณบดี จํานวน ๓ คน เพ่ือเป็นกรรมการ                
ที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนเพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแต่งต้ังคณบดี จํานวน ๓ คน เพ่ือเป็นกรรมการที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๗/๓๕๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์                  
ให้ผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ พิจารณานําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ และจัดทํา
รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน                  
ของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป น้ัน 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาผลการปรับปรุงการดําเนินงาน                   
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา          
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 

 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา.. 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์     
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ               
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ “บทบาทมหาวิทยาลัย
กับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทํางานเพื่อสังคม 
ในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ ๒” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

สรุปเรื่อง 
  สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 
“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพ่ือการเรียนการสอนและการทํางานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้                    
ครั้งที่ ๒” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพ่ือสร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้     
และการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศเกาหลีใต้ที่มีการนํากระบวนการอาสาสมัคร
เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอาสาสมัครที่มีประสบการณ์การทํางาน                  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้ อันจะนําไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครเพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตใน
มหาวิทยาลัย    ของสองประเทศร่วมกันต่อไป ทั้งน้ี โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีค่าลงทะเบียน 
๗๕,๐๐๐ บาท/ท่าน             ค่าลงทะเบียนรวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ปช้ันประหยัด) ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าประกันการเดินทาง ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า – พักคู่ ค่าเดินทางภายในกรุงโซล (รถบัส) แต่ราคาน้ี “ไม่รวม” 
อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) หากสนใจ                       เข้าร่วมโครงการฯ กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ 
http://www.knit.or.th/volunteer เพ่ือสํารองที่น่ังภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และชําระค่าลงทะเบียนภายใน
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ที่หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๒๖-๗๖๓๕ และหากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อ
ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๑๒๖-๗๖๓๒-๓๔ ต่อ ๑๐๓, ๑๒๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒.. 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง บทบันทึกการทํางาน ระหว่างแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงอุดมไชย สปป.ลาว 
กับ สวทช.ภาคเหนือ กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยพะเยา แห่งราชอาณาจักรไทย 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งบทบันทึกการทํางาน ระหว่างแผนกกสิกรรมและป่าไม้             
แขวงอุดมไชย สปป.ลาว กับ สวทช.ภาคเหนือ กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยพะเยา แห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งน้ี สวทช.         
ภาคเหนือ ได้ขอความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเดินทางไปจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การผลิตอาหารหมักจากวัสดุเหลอืทิ้งทางการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารโค ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนทีแ่ละเจ้าหน้าทีข่องแผนก                   
กสิกรรมและป่าไม้ แขวงอุดมไชย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑                   
โดยคณะเดินทางประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สวทช.ภาคเหนือ กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยพะเยา รวมจํานวน ๑๓ ท่าน                
ซึ่งคณะเดินทางได้มีโอกาสเข้าพบท่านสมจิต  ปันยาสัก รองเจ้าแขวงอุดมไชย และท่านบุนยืม  ไชยะเว็น รองหัวหน้าแผนก
กสิกรรมและป่าไม้ แขวงอุดมไชย เพ่ือหารือเก่ียวกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้จัดทําบทบันทึกการทํางาน 
ระหว่างแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงอุดมไชย สปป.ลาว กับ สวทช.ภาคเหนือ กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยพะเยา                   
แห่งราชอาณาจักรไทย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑                     
จํานวน ๑๗๗ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน 
๙๒๔,๗๐๒,๔๗๗.๓๒ บาท และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๙๑๔,๐๖๓,๐๕๗.๕๓ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๔.. 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๐๒ รายการ 

สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑            จํานวน ๒๐๒ รายการ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
ระยะเวลา                             การส่งเอกสารเบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่ง
เอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนด                          ให้ผู้ขอเบิกทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะ
กรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงาน   ได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๐๒ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานจํานวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา 

(ทุน ๕%) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอรายงานจํานวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา            
(ทุน ๕%) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์                  
คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖          
และประกาศเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังน้ี 
 

ลําดับ ชั้นป ี ทุนเก่า ทุนใหม่ รวม 
๑ ๑ - ๒๒๖ ๒๒๖ 
๒ ๒ ๑๘๙ ๓๖ ๒๒๕ 
๓ ๓ ๒๕๒ ๑๙ ๒๗๑ 
๔ ๔ ๒๔๑ ๔ ๒๔๕ 
๕ ๕ ๗๙ - ๗๙ 
๖ ๖ ๘ - ๘ 

รวม ๗๖๙ ๒๘๕ ๑,๐๕๔ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือน        
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 



-๑๑- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 
 

 
 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๖ (ร่ าง ) บั น ทึ ก ข้ อตกลงความ ร่ วม มื อ   

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร ่

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการ นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร ์
ในข้อ ๑.๑ , ๑.๓ , ๑.๕ และ ๑.๖ ลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
และอ ยู่ ระห ว่างดํ าเนิ นการประสานผู้ อํ านวยการ
โรงพยาบาลเชียงคํา และผู้ อํานวยการโรงพยาบาลน่าน  
ลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 



-๑๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ 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 (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) ระเบียบ... 



-๑๓- 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๙ ขอเชิญร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

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

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

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

เพื่อทราบต่อไป 

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

 

- 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) บันทึก... 



-๑๔- 
 

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

Innovation Club” 

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

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

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

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

๖.๒.๗ ขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

พอเพียง จํานวน ๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

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

 

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

เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
๖๓๕ ,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อย   
สามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

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

 
 

- 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... 



-๑๕- 
 

- 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 

๖.๑.๑๐ (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... 



-๑๖- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
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 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๑ (๑๑/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับ 
สํ าหรับการตี พิ มพ์ เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุ มัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อวารสารที่ได้ รับการยอมรับ  

สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อวารสาร  
ที่ ได้ รับการยอมรับ สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๔.๔ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  วงศ์ วัฒน์ 
อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๔๓๓๓  
การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

(อนามัยชุมชน) ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๓๒๔๓๓๓ การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 
กลุ่มเรียนที่ ๑ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ ด้วยวาจา   
และรายงานให้มหาวิทยาลั ยทราบ  เนื่ องจากเป็ นการกระทํ าความผิดค รั้งแรก  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา  
นิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

คณะแพทยศาสตร์  ได้ ดํ าเนิ นการว่ากล่ าวตักเตือน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๑ ผลการประเมิน... 



-๑๗- 
 

๔.๑๑ ผลการประเมินตามแบบสํ ารวจ
หลั กฐานเชิ งประจั กษ์  (Evidence-based) 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นศูนย์ 
ดําเนินการปรับปรุงผลการประเมินตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นศูนย์ ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงผลการประเมินตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-based) โค รงก ารป ระ เมิ น คุ ณ ธรรม แ ล ะ  
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๒ ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร
ใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐  
เป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการนําเรื่องการเลื่อนแผนการเปิด
หลั กสู ตรใหม่ ปี การศึ กษา ๒๕๖๐ ของคณะรัฐศาสตร์  
และสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๓ แผนการดํ าเนิ นการควบคุ มและ
ตรวจสอบพัสดุของส่ วนงานและ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบพัสดุ  
ของส่วนงานและหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
๑. ทะเบียนครุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ในระบบ Intra (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๓) 

๑.๑ ครุภัณฑ์ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ (ตั้งแต่เป็นวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา) ซึ่งมีการโยกย้ายสถานที่  
ใช้งานหลายครั้ง ทําให้ครุภัณฑ์สูญหายเป็นบางส่วน จํานวน ๙,๔๐๑ รายการ ซึ่งมีแผน  
ให้จําหน่ายเป็นศูนย์ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๒. ทะเบียนครุภัณฑ์ ที่บันทึกไว้ในระบบ  ERP ของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่ปี  ๒๕๕๔  
และทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ Intra ซึ่งจะต้องดําเนินการตรวจนับเป็นประจําทุกปีตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

กองคลัง ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๓. วัสดุคงคลัง... 



-๑๘- 
 

๓. วัสดุ คงคลั ง เป็ นวัสดุ ที่ ซื้ อเข้ าคลั งเพื่ อเบิ กใช้ ตามภารกิ จและได้บั นทึ กไว้ ในระบบ ERP   
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การตรวจสอบและการควบคุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง กองคลังและ
หน่วยตรวจสอบภายในจะเข้าร่วมตรวจนับวัสดุคงเหลือของส่วนงานและหน่วยงาน   
ตามตารางแผนปฏิบั ติงาน จึงมอบให้ส่วนงานและหน่วยงานเตรียมความพร้อมและ  
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบในการตรวจนับวัสดุคงคลังให้ความร่วมมือด้วย ในระหว่างวันที่  
๑๔ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
๔.๑๔ ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสาร

เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  
– เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  
– เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๖,๙๘๙.๘๓ บาท (สองแสนเจ็ด
หมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์) 
 

กองคลัง ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๕ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต 
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
ต่อคุณภาพของบัณฑิต 

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

ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทํารูปเล่มรายงานข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต เรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้ดําเนินการเวียนแจ้งคณะ/วิทยาลัย 
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๖ การวิเคราะห์  C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ   
จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต เรื่อง  
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน  

และพัฒนานิสิตของหลักสูตร  
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ดําเนินงาน สําหรับส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย และมอบผู้รับผิดชอบ

ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทํารูปเล่มรายงานข้อมูลป้อนกลับ  
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต เรื่อง  ความพึงพอใจของนิสิต  
ต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และได้ดําเนินการเวียนแจ้งคณะ/วิทยาลัย 
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ รายงานการปรับปรุงการดําเนินงาน   
ตามผลการติดตามและประเมิ นผล   
การดําเนินงานของอธิการบดี และ
คณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบผู้เกี่ยวข้องนําข้อสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
๓. กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามข้อ ๒ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ภายในเดือนกันยายน เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้ ดํ าเนิ นการประสานแจ้ งผู้ ที่ เกี่ ยวข้องทราบ  และ
ดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑ (ร่าง) ประกาศ... 



-๑๙- 
 

๖.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
สํ าห รับนิ สิ ตระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

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

สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย : ศิษย์เก่า 
เรื่อง ความพึ งพอใจของบัณ ฑิ ต  
ต่อหลักสูตร 

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

ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทํารูปเล่มรายงานข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ศิษย์เก่า เรื่อง ความพึงพอใจ  
ของบัณฑิตต่อหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และได้ดําเนินการ
เวียนแจ้งคณะ/วิทยาลัย เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของ
ศู น ย์ บ ริ ก ารทางการแพท ย์ และ
สาธารณ สุ ข  คณ ะแพทยศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบศูนย์บ ริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์  ปรับแก้ ไข  

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน   
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง การออกใบ เส ร็จ รับ เงิน  
ข อ งศู น ย์ บ ริ ก า รท างการแพท ย์ และสาธารณ สุ ข  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
ได้ดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๔ (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา   
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารวัสดุคงคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 

กองคลัง ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
กํ าหนดรายวิ ชาที่ ใช้ การวั ดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๗ การจัดการเรียนการสอน... 



-๒๐- 
 

๖.๒.๗ การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการจัดสรร
งบประมาณ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการจัดสรร
งบประมาณอย่างกว้างขวางในทุกประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านวิชาการ และเพื่อให้การเปิด
ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาสากล แล้วจึงมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเลื่อนการเปิดภาค  

ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน   
ให้มีจํานวนสัปดาห์ครบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ี  
และระดับบัณฑิตศึกษา และให้ทันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่  
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

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

 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการปรับปฏิทินการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเลื่อนการเปิดภาค ภาคการศึกษาปลาย 
และภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการเรียน
การสอนให้มีจํานวนสัปดาห์ครบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
และให้ทันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๘ ขออนุ มั ติแก้ ไขผลการศึกษา กรณ ี 
นายกิ ตติ พิ ชญ์   กิ ตติ พรไพบู รณ์ 
อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๓๒๓๑  
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายกิตติพิชญ์  กิตติพรไพบูรณ์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๓๒๓๑ การจัดการอาหาร  

และเครื่องดื่ม แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC)  
ของนางสาวปิยาภัสน์  เผ่ากันทะ รหัสนิสิต ๕๙๐๗๒๙๘๐ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกิตติพิชญ์  กิตติพรไพบูรณ ์ 
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด  
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑   

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ในการว่ากล่าวตักเตือน นายกิตติพิชญ์  กิตติพรไพบูรณ ์ 
ด้วยวาจา 

๖.๒.๙ ขออนุ มั ติแก้ ไขผลการศึกษา กรณ ี 
นางจิตติมา  สกุลเจียมใจ อาจารย์
ประจํารายวิชา ๑๒๒๓๓๖ การจัดการ
ธุรกิจขนาดย่อม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางจิตติมา  สกุลเจียมใจ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๒๓๓๖ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม   

แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวอกนิษฐ์  จริงจิตร  
รหัสนิสิต ๕๘๐๗๑๙๓๓ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A 

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

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ในการว่ากล่าวตักเตือน นางจิตติมา  สกุลเจียมใจ ด้วยวาจา 

๖.๒.๑๐ ขออนุมัติ... 



-๒๑- 
 

๖.๒.๑๐ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นายพันธการต์  นันตาลิต อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๑๒๔๒๕๑ การบริหารบัญชี 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายพันธการต์  นันตาลิต อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการบัญชี ส่งผลการศึกษาล่าช้า  ใน

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

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

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ในการว่ากล่าวตักเตือน นายพันธการต์  นันตาลิต ด้วยวาจา 

๖.๒.๑๑ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณ ี  
ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล 
อาจารย์ประจํ ารายวิชา ๔๒๑๓๕๓ 
วิทยาการระบาดช่องปาก 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล อาจารย์ประจํารายวิชา ๔๒๑๓๕๓  

วิทยาการระบาดช่องปาก แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) 
ของนายปรัตถกร  บุญครอง  รหัสนิสิต ๕๘๑๙๐๑๖๐ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A 

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

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการว่ากล่าวตักเตือน 
ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ อาจารย์ประจํารายวิชา 
๑๘๑๑๑๗ ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันตก 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

กรณี นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา                
ในรายวิชา ๑๘๑๑๑๗ ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันตก กลุ่มเรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(AEC) ของนิสิตจํานวน ๓ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาวกัณชกาญ   วันทนีย์ศรี  รหัสนิสิต ๖๐๑๒๐๐๒๑  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C  
๒. นายพงศกร อินต๊ะเช้ือ  รหัสนิสิต ๖๐๑๒๐๒๒๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๓. นางสาวนงนภัส อรรถมาลี  รหัสนิสิต ๖๐๑๒๐๗๕๑  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
ทั้งน้ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา                

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑                   
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบฝ่ายวิชาการดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนิธิศ  วนิชบูรณ์    
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
	
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ รายวิชา 
๑๘๑๑๑๗ ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันตก เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก                  
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ รายวิชา ๑๘๑๑๑๗ ประวัติศาสตร์ศิลปะ          
และการออกแบบตะวันตก 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ 
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก                   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 มติ ที่ประชุม... 



-๒๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติให้ นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๘๑๑๑๗ ประวัติศาสตร์ศิลปะและ             

การออกแบบตะวันตก กลุ่มเรียนที่ ๑ แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) 
ของนิสิตจํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
๑.๑ นางสาวกัณชกาญ   วันทนีย์ศรี  รหัสนิสิต ๖๐๑๒๐๐๒๑ จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C  
๑.๒ นายพงศกร อินต๊ะเช้ือ  รหัสนิสิต ๖๐๑๒๐๒๒๓ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นางสาวนงนภัส อรรถมาลี  รหัสนิสิต ๖๐๑๒๐๗๕๑ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ 
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก                   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่า
กําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขอรับทราบความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                     
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร และนายชํานาญ  แสงแก้ว 
(ร่าง) รายละเอียดประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวบรวมความคาดหวังของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย                  
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังต่อไป ทั้งน้ี 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเห็นว่าในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา    
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ควรจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ว่ามีความคาดหวังจากการปฏิบัติหน้าที่                  
ของสภามหาวิทยาลัยอย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงตนเองของสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน          
ให้สอดคล้องกับความคาดหวังในปีต่อไป น้ัน 

  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอพิจารณาการขอรับทราบความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่     
ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
การขอรับทราบความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินตนเอง                 
ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุม... 



-๒๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑. การกําหนดนโยบาย เป้าหมายของการดําเนินงานตามแผนและมีการติดตามอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานที่ชัดเจนตาม PDCA Cycle 

๒. การปรับระบบและกลไกเพ่ือให้การทํางานเร็วขึ้น โดยจะลดขั้นตอนในบางเร่ืองเพ่ือให้ฝ่ายบริหาร          
ได้ดําเนินการทํางานได้รวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องการทาํ MOU กับต่างประเทศ  

๓. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดหาทรัพยากร          
หรืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  

๔. การใช้ความเช่ียวชาญในแต่ละศาสตร์ของคณะกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัย เช่น Thailand ๔.๐ 

๕. การมีนักกฎหมายที่มีความเช่ียวชาญในสภามหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยในการพิจารณาความถูกต้อง        
ของกฎ ระเบียบ และความรวดเร็วในการพิจารณา (ถูกต้องและคล่องตัว) 

๖. การประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นภาพรวมและที่เป็นรายบุคคล 
๗. การกําหนดกรอบอํานาจและภาระหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 
๘. การให้คณบดีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย            

เพ่ือเป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหาร 
๙. การช้ีแนะแนวทางสําหรับอนาคตอันใกล้กรณีจํานวนนิสิตที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว 
๑๐. การได้มีโอกาสพูดคุยในบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA 

(Self – Assessment Report, SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
– ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร             
และหน่วยงานต่างๆ ตระหนักเห็นความสําคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ข้อมูล                  
จากผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงดําเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง              
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA (Self – Assessment Report, SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐               
(ข้อมูล ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA (Self – Assessment Report, SAR)       
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ต่อไป  
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA 

(Self – Assessment Report, SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยมอบคณะ/วิทยาลัย ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. เมื่อคณะ/วิทยาลัย ปรับแก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
CUPT QA (Self – Assessment Report, SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เรียบร้อยแล้ว มอบคณะ/วิทยาลัย ประสานจัดส่ง (ร่าง) รายงานดังกล่าว  
ไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกลาง งานประชุมและพิธีการ ได้จัดทําตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒              
(เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา) และตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เข้าร่วมกับเทศบาลตําบลแม่กา)                 
โดยเรียงลําดับตามวันสําคัญและกําหนดรายช่ือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพร้อมผู้ประสานงาน                  
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

   กองกลาง จึงขออนุมัติตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา)           
และตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เข้าร่วมกับเทศบาลตําบลแม่กา) และตารางกิจกรรมวันสําคัญ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
อนุมัติตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา) และตารางกิจกรรมวันสําคัญ       
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เข้าร่วมกับเทศบาลตําบลแม่กา) และตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒           
(เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา) และตารางกิจกรรมวันสําคัญ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เข้าร่วมกับเทศบาลตําบลแม่กา) 
และตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๐(๔)/๐๗๙๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ โดยมีวัตถุประสงค์           
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง       
ความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว             
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ของกองทุนเพ่ือการศึกษาให้ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ 
พัฒนายา อาหาร เครื่องสําอาง และสมุนไพร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๒.๑ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประจํางบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ แนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และเพ่ือนําผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ในการวางแผนทางการดําเนินงาน 
การจัดสรรงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่า และการบริหารทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

๖.๒.๒.๓ กําหนด... 



-๒๗- 
 

๖.๒.๒.๓ กําหนดการจัดโครงการ ๘ ปี การดําเนินงานมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑   
ภายใต้การบริหารงานของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต้ังแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ภายใต้แนวคิด “๘ ปีแห่งปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” 

๖.๒.๒.๔ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่ค้างดําเนินการจัดส่งรายงานสาเหตุกรณีเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่ตรงกับระบบ ERP พร้อมทั้งให้ดําเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าว 
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อไป 

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รายงานหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทย     

ในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ทั้งน้ี ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai – Journal 
Citation Index (TCI) Centre] ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)            
ได้กําหนดจัดให้มีการประชุม เพ่ือช้ีแจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI รอบใหม่ 
คือ รอบที่ ๔ ซึ่งมีอายุการรับรองระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑             
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๔ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของศูนย์เครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินงานเครือข่าย ITAP 
เพ่ือมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs และให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเช่ือมโยงสู่การให้บริการสนับสนุนแก่ภาคเอกชนของ สวทช. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม 
มีการส่งออกเพิ่มขึ้น และมีความเจริญเติบโตทางธุรกิจอันนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยี ตลอดจนมีความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ้นภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – Based Economy) และเพ่ือสร้างกลไกการเช่ือมโยง
ความต้องการภาคอุตสาหกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๒๘- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

............................................................ 
(ดร.สําราญ  ทองแพง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 


