
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวนภาพร  จักร์เขียว) แทน 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) แทน 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(นายอุดมศักด์ิ  จิรกาลกุลเกษม) แทน 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 
๑๑. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง) 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สาธิต  เช้ืออยู่นาน) แทน  
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.อัจฉราวดี  แก้ววรรณดี) แทน 

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรากร  คํามาสุข) แทน 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศิริพร  แพรศรี) แทน 

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

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๕. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๖. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๗. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๘. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๒๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๓๐. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๑. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
 
 รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้าเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๕. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อํานวยการกองแผนงาน 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๙. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. นายพิเชษฐ  ถูกจิตร หัวหน้างานวินัยและแนะแนวอาชีพ 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หวัหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๒. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๓. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๑๔. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ท่าน คือ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ (คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์) 

๒. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ          
และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดวงจิตรีสอร์ท แอนด์สปาฯ จังหวัดภูเก็ต 

๓. รายงานจํานวนการสัมภาษณ์นิสิตเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ระบบ TCAS รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ 
จํานวนประมาณ ๒,๗๕๙ คน ทั้งน้ี TCAS รอบ ๓ อยู่ระหว่างการดําเนินการย่ืนจํานวนให้คณะพิจารณาการปรับเพ่ิม
จํานวนรับนิสิตดังกล่าว กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ภายในวันอังคารที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๒ ต่อไป 

๔. กําหนดการพิธีทําบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เน่ืองใน 
“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. และกําหนดการของจังหวัดพะเยา ต้ังแต่เวลา 
๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ร่วมวางพวงมาลากราบสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแม่กา อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา โดยผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดปกติขาว            
สวมหมวก และนิสิต แต่งกายด้วยชุดนิสิตพิธีการ 

 ๕. มหาวิทยาลัยพะเยา... 
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๕. มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
คือหลักการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และ NO BRIBERY POLICY คือการงดรับของกํานัล
ทุกเทศกาล หากพบเห็นการทุจรติ ประพฤติมิชอบ สามารถแจ้ง ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ หรือ www.up.ac.th 
ทั้งน้ี งานประชาสัมพันธ์ ได้จัดทําโปสเตอร์ขึ้น เพ่ือมอบให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขการทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรม           
การทํางานอย่างโปร่งใส 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี                  
มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตร
และบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่างสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอแจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม 
สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่างสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี สํานักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลยัพะเยา ได้ทําการบันทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร 
ระหว่างสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการพัฒนางาน
วิชาการ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้โดยดําเนินงานในลักษณะความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันศึกษา วิจัย พัฒนา และต่อยอดโครงการวิจัย
การเกษตร รวมท้ังส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการนําผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของ
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ตลอดจนร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการวิจัย
การเกษตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)                  
โดยเบิกจ่ายจากโครงการด้านการวิจัย เงินงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะเภสัชศาสตร์   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานสรุปผลโครงการ “การประชุมวิชาการ
ระดับชาติพะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๘ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองบริหารงานวิจัย             
และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒                     
จํานวน ๑๔๕ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน 
๑,๔๓๖,๑๐๐,๑๔๐.๖๐ บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยสามสิบหกล้านหน่ึงแสนหน่ึงร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์) และจํานวนเงินคงเหลือ
ตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๑,๔๑๖,๔๙๙,๘๑๓.๘๔ บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามบาท      
แปดสิบสี่สตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 



-๗- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 

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

 
 

 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          ทาง

วิชาการ 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 จังหวัดแพร่ 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 
 

อ ยู่ ร ะหว่ า ง ดํ า เ นิ น ก า ร ขอ งคณะ เภ สั ชศ าสตร์   
ในการประสานงานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  
เพื่อผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณบดีท่านใหม่ 
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
เพื่อเสนอการดําเนินการจัดทําบันทึกความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔... 



-๘- 
 

- 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. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา   

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการนํา  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ ภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
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 
ในการเสนอขอยกเลิก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  
ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์
ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทําข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา และการดําเนินการ
จัดทํา (ร่าง) ระเบียบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ 
เพื่อเสนอพิจารณาตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒  

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
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 

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

เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
๖๓๕ ,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อย  
สามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

๒. กองทุนวิจัย... 



-๙- 
 

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

 

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

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๔ (๑๔/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   
แ ล ะ คณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ ( ร่ าง ) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง  

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์   
และทรัพยากรธรรมชาติ  มหา วิทยา ลัยพะเยา  พร้อม ทั้ งมอบอํ านาจใ ห้คณบดี   
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป  

อยู่ระหว่ าง ดําเนินการของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง 
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
และคณะเกษตรศาสตร์ และท รัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

๔.๒ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุ รักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  สม เ ด็ จ พ ร ะ เ ทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และ
ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ก า ร ส มั ค ร  
เป็ นศู น ย์ประสานงานโครงการ  
อพ.สธ. – มพ. 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.)  
และเห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ.    

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําหนังสือบันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอชะลอ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุ รั กษ์ พั นธุ กรรมพื ชอันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และการสมัครเป็น 
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ. เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจาก  
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ภายในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๗... 



-๑๐- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๗ (๑๗/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ

ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม  
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา   
ไปปฏิบั ติ งาน เพื่ อแก้ ไขปัญหาและ   
เพิ่ มขี ดความสามารถใ น ก า ร ผ ลิ ต  
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ของสถาบันอุดมศึกษา  ประจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน
คณะกร รมก า รก า ร อุ ดมศึ กษ า   

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม  

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ   
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอํานาจให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามบันทึกข้อตกลง 

๓. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา  
ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)  
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน

การให้บริการทางการแพทย์ตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์                  ตาม

โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา    และ
ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน         ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบสัญญาเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า  
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการทํา 
สัญญายกเลิกเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
ก่อนรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๑๑- 
 

๖.๑.๑ (ร่ าง) บั นทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ   
ทางวิชาการ เ รื่อง  ความร่วมมือ  
ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อฟต์ แ ว ร์ ข อ ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์  
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห อ ก า ร ค้ า ไ ท ย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์  
มหา วิ ทย า ลั ยส งขล านค ริ นท ร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แ ล ะ มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี   
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการปรับ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ของสถาบั นการศึ กษาระดั บ อุ ดมศึ กษา  ระห ว่ าง 
มหา วิ ทย า ลั ยบู รพ า  มหา วิ ทย า ลั ย ธ ร รมศาสต ร์   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหา วิทยา ลั ยพา ยัพ  มหา วิทยา ลั ยหอการค้ า ไทย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหา วิทยาลั ยศิ ลปากร  จุ ฬาลงกรณ์ มหา วิทยา ลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ก่อนนําเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การพัฒนาบุคลากรด้ านวิชาการ
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะพั ฒ น า ร ะ บบ
สารสน เทศ เพื่ อการแก้ ไข ฟื้ น ฟู   
ผู้ ก ร ะ ทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน  ระหว่ า ง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา 
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร  
ด้ านวิชาการเทคโนโลยี และพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง สํานักงาน  
คุมประพฤติจั งหวัดพะเยา  กับ  มหาวิทยาลัยพะเยา  
เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ 
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑... 



-๑๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๑ ขออนุมัติจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้น

ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๒ หรือ
เมื่อเรียนมาแล้วครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการ
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไป  
สู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๒ หรือเมื่อเรียนมาแล้ว

ครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดรับกับโครงการ   
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” ต่อไป   

 
 
 

๑. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา  
การจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย  
ชั้นปีที่ ๒ หรือเมื่อเรียนมาแล้วครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ  
ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ตามโครงการสร้ างบัณฑิตพันธุ์ ใหม่  “ศึกษาทั่วไป  
สู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาในลักษณะอื่น  
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
เรียบร้อยแล้ว 

 
๖.๒.๕ ขออนุ มั ติ  ( ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลง   

ความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรม
การดําเนินงานโครงการ Talent Mobility   
ในสถาบั น อุ ดมศึ กษา  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงาน

โครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป   

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุน
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โครงการ  Talent Mobility  
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา เสนอลงนาม เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป 
 
 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒... 



-๑๓- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   

เรื่อง จัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการ   
ก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง จัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงานต่อไป 
 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยรับรองการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงาน เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างนําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) พิจารณา ต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล  

การทดสอบภาษา อั งกฤษ  ของ  
ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการ ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผู้รับทุน

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยใช้ผลการสอบเทียบความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ ๗๐  

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ จัดทําเอกสารแนบท้ายสัญญา  
เพิ่มเติมตามข้อ ๑ 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ขออนุมัติปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการ   
พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓  

๑. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา  
ในการประสานการจัดทําเอกสารแนบท้ายสัญญา 
เพิ่มเติมตามข้อ ๑ กับกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา  
ในการนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการ   
พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการ  
และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ฉบับที่ ๒ ) เสนอกองการเจ้าหน้า ที่ งานนิ ติการ 
ตรวจสอบต่อไป  

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
เกณฑ์การพิจารณารางวัลในการส่งเสริมนิสิต
ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือกิจกรรมที่สร้างชื่ อเสียงใ ห้แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามต่อไป  

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารางวัล
ในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๒.๑ (ร่าง) ประกาศ... 



-๑๔- 
 

๖.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงิน
ร า ย ไ ด้ จ ากแหล่ ง ทุ นภา ยนอก
มหาวิทยาลัยของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ าย
เงินกองทุนเพื่อการจัดหาทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ๒ ฉบับ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้  
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินกองทุน  
เพื่อการจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
ก่อนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้จากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่าย
เงินกองทุนเพื่อการจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑.๑ (ร่ าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา   

ว่ า ด้ วย  กองทุ นสวั ส ดิ ภาพนิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอกองการเจ้าหน้าที่ 
งานนิ ติการ  ตรวจสอบ  ก่อนประสานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๑.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ  
และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ .  ๒๕๖๒  
เสนอกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ ก่อนประสาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๑.๓ (ร่าง) ระเบียบ... 



-๑๕- 
 

๔.๑.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต                      ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา  
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ ก่อนประสาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   
การกําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท 
แผน ข ฉบับที่ ๒ 
 
 

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

การกําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ   
และระดับปริญญาโท แผน ข ฉบับที่ ๒  

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การกําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 
ฉบับที่ ๒ เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๓.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบ  
การคั ดลอกผลงานวิทยานิพนธ์   
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ ( ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เ รื่อง แนวปฏิบั ติ ในการตรวจสอบ  

การคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๓ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา  
(ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบั ติ    
ในการทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๔ ขออนุมัติ... 



-๑๖- 
 

๔.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   
ฝ่ายนายจ้าง ดังนี ้

ที่ คณะกรรมการเดิม คณะกรรมการใหม่ ตําแหน่ง 
๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  

เทียนถาวร 
รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 

๒ นายไพโรจน์  เทพวัลย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

นายประฐมพงษ์  ทองรอด 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

กรรมการ 

๓ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ   
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

กรรมการ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี   
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

กรรมการ 

๕ นายพลรบ  สวัสดี 
ผู้ อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นายสมทบ  เหล็กสิงห์ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที ่

กรรมการ 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการจัดทํา 
(ร่าง) คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑.๑ ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   
และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

คณะเภสัชศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา   
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

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

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
๒. มอบหน่วยบริหารความเสี่ยง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสาน

กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบต่อไป 
 

หน่วยบริหารความเสี่ยง ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหาร  
ความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เสนอกองการเจ้าหน้าที่  
งานนิติการ ตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการนําเสนออธิการบดีลงนาม ต่อไป 
 

๖.๒.๒ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ... 



-๑๗- 
 

๖.๒.๒ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือสร้างชมรม
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างมูลนิ ธิครอบครัวพอเพียง  
กับ มหาวิทยาลัย... 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย  

ระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัย... 
๒. มอบกองกิจการนิสิต เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา (ร่าง) 
บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง  
ในมหาวิทยาลัย ระหว่ างมูลนิ ธิครอบครั วพอเพียง  
กับ มหาวิทยาลัย... เสนอลงนาม ก่อนประสานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 
 
 

๖.๒.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และแนวทาง  
ใ นก า รคั ด เ ลื อ กศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และแนวทางในการ

คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับเพิ่มเติมคํานิยาม และคําอธิบายใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 

กองกิจการนิสิต ได้ ดําเนินการปรับเพิ่มเติมคํานิยาม   
และคําอธิบายใน (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และแนวทางในการคัดเลือก   
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ และเสนอ
อธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เ รื่ อง  กํ าหนดอัตราการเบิ กจ่ าย
ค่าตอบแทน การจัดอบรมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม สําหรับการ
สมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาในระดับ
ป ริ ญญา เ อ ก  ( Preparatory English for 

Doctoral Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากเป็นการจัดอบรมโดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์  
จึงมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยมอบศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

ปรับแก้ไขชื่อประกาศ เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา  
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสําหรับการสมัครสอบ  
เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (Preparatory English for Doctoral Studies) ศูนย์ภาษา  
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เ รื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการจัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
สําหรับการสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
(Preparatory English for Doctoral Studies) ศูนย์ภาษา  
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เรียบร้อยแล้ว  

๖.๒.๕ (ร่าง) ประกาศ... 



-๑๘- 
 

๖.๒.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง กําหนดอัตราค่าลงทะเบียน  
การพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 
สําหรับการสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษา  
ในระดับปริญญาเอก (Preparatory English for 

Doctoral Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยมอบศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

ปรับแก้ไขชื่อประกาศ เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าลงทะเบยีน
การพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม สําหรับการสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญา
เอก (Preparatory English for Doctoral Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าลงทะเบียน   
การพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม สําหรับการสมัครสอบ 
เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (Preparatory English 
for Doctoral Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการช่ วยเหลื อและสนั บสนุ น   
ด้ า น สุ ภ า พ จิ ต ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุภาพจิตที่ดี   

ให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. มอบกองกิจการนิสิต เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

กองกิจการนิสิต ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง   
ความร่วมมือ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุภาพจิตที่ดี   
ให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขอยกเลิก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐)                  

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๘.๔ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ (ร่าง)           
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน            
ทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบอุทยานวิทยาศาสตร์ นําเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับคณะกรรมการ              
บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ก่อนนําเสนอ                 
ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ได้เสนอให้มีการปรับปรุงและพิจารณาการบริหารจัดการ        
และความเป็นเจ้าของสิทธิของผลงานที่ได้รับการจัดสรรทุนจากหน่วยงานภายนอก และงานอันมีลิขสิทธ์ิ และการจัดสรร
ผลประโยชน์ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทําข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา และการดําเนินการจัดทํา (ร่าง) 
ระเบียบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญเพ่ือเสนอพิจารณาตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป น้ัน 

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอยกเลิก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ยกเลิก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจาก       
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPEx) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นําระบบประกันคุณภาพ CUPT QA มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพ่ือให้เป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ           
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) และเพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นกลไกในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการบริหารจัดการ
และการดําเนินงานเช่ือมโยงกันทั่วทั้งองค์กร น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา                  
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เป็นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)      
เป็นระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทําปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงาน                  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคณุภาพ              
การศึกษาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนการผลักดันและพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ไปตามทิศทางนโยบายของมหาวิทยลัยพะเยา และเกิดการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เวียนแจ้งคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขอหารือเรื่องการให้เงินรางวัลสําหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 
สรุปเรื่อง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเงินรางวัลจํานวน ๕,๐๐๐ บาทต่อคนให้กับนิสิตที่สอบได้เกรดเอ 
ต้ังแต่ ๑๐ รายวิชาขึ้นไป และมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ในปีการศึกษาน้ัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา       
ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีแผนการศึกษา                  
ของบางหลักสูตรที่มีจํานวนหน่วยกิตในแต่ละปีการศึกษารวมแล้วไม่ถึง ๓๖ หน่วยกิต ทําให้นิสิตที่ได้รับเกรดเอ           
ต้ังแต่ ๑๐ รายวิชาขึ้นไป ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินรางวัล ประกอบกับงบประมาณเงินรางวัลสําหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น     
มีจํานวนเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ดังน้ี 

๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวน    ๑๘๕,๐๐๐ บาท 
๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๔  จํานวน     ๕๓๐,๐๐๐ บาท 
๓. ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จํานวน    ๖๗๕,๐๐๐ บาท 
๔. ปีการศึกษา ๒๕๕๖   จํานวน    ๗๓๐,๐๐๐  บาท 
๕. ปีการศึกษา ๒๕๕๗  จํานวน           ๑,๒๑๕,๐๐๐ บาท 
๖. ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จํานวน           ๑,๕๑๕,๐๐๐ บาท 
๗. ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จํานวน           ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท 
๘. ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จํานวน           ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือเรื่องการให้เงินรางวัลสําหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นดังกล่าว 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ           
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ข้อหารือเรื่องการให้เงินรางวัลสําหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ต่อไป       
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบให้ยกเลิกการให้เงินรางวัลสําหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับนิสิตที่ เข้าศึกษา               
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งน้ี ให้ดําเนินการนําเงินรางวัลที่ได้รับการจัดสรรดังกลา่ว 
ปรับเป็นการให้ทุนอ่ืน ๆ  ทดแทน เพ่ือให้เป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบันต่อไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติลดค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ ให้กับนายแสงวิไล  ลอแพงสี 
สรุปเรื่อง 
   ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ขออนุมัติทุนค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ             
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้กับนายแสงวิไล  ลอแพงสี รหัสนิสิต ๖๑๓๑๐๒๗๐ นิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก๒ จํานวนภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท           
โดยให้นิสิตชําระภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท (จากปกติค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท) 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขอหารือเรื่องการขออนุมัติทุนค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ             
เรื่องการขออนุมัติทุนค่าธรรมเนียมนิสติต่างชาติ โดยมอบกองบริการการศึกษา ประสา นกองคลังและกองกิจการนิสติ
ว่ากรณีดังกล่าวจะดําเนินการได้ในลักษณะอย่างไร และนําเสนอในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กองบริการการศึกษา ได้ประสานกองคลังและกองกิจการนิสิตแล้วพบว่า กรณีดังกล่าว          
เห็นควรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เน่ืองจากตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายคร้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้ระบุข้อมูลการให้ทุน             
หรือยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไว้ น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติลดค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ กรณี นายแสงวิไล  ลอแพงสี     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ขออนุมัติลดค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ กรณี นายแสงวิไล  ลอแพงสี ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการลดค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ ให้กับนายแสงวิไล  ลอแพงสี จาก ค่าธรรมเนียม
นิสิตต่างชาติ ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็น ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท 

๒. เน่ืองจากตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายคร้ัง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้ระบุข้อมูลการให้ทนุหรือยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไว้ จึงเห็นควร
มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕... 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่างโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
   ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา 
ระหว่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา 
ระหว่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือทราบต่อไป    

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานการดําเนินการเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งต้ังให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบ
รายงานการเงินประจําปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ดําเนินการเข้ามาตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ , ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๖๒ และมีกําหนดการเข้ามาตรวจคร้ังที่ ๓ ในวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒          
จากการดําเนินการตรวจสอบรายงานการเงินที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพบประเด็นปัญหาในการจัดทํารายงานทางการ
เงินที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการพิจารณาหลักฐานประกอบ        
การบันทึกรายการบัญชีของมหาวิทยาลัย ขอให้ส่วนงานดําเนินการเก่ียวกับประเด็นปัญหา ดังน้ี 
๖.๓.๑.๑ การดําเนินการเร่งรัดการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ดําเนินการตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
๖.๓.๑.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง ให้ดําเนินการตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการบริหารวัสดุคงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
๖.๓.๑.๓ การดําเนินการควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ของส่วนงาน ให้ดําเนินการจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์           

เพ่ือรับรู้รายการครุภัณฑ์ในวันที่ตรวจรับครุภัณฑ์ทันที 
  ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการพิจารณาหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชีของมหาวิทยาลัย 
ขอให้ส่วนงานดําเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดี... 



-๒๔- 
 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๓ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แจ้งแนวทางการบริหารคณะและความก้าวหน้าในการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ดังน้ี 

๖.๓.๓.๑ “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยศาสตร์ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เช่ือมโยงการวิจัยและนวัตกรรมสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และดํารงตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพเพ่ือสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา” 

๖.๓.๓.๒ คณะศิลปศาสตร์ 
๑) บุคลากร (จํานวน ๑๒๙ คน) 

- บุคลากรสายวิชาการ  จํานวน ๑๐๗ คน 
- ชาวต่างประเทศ  จํานวน   ๑๐ คน 
- บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน   ๑๒ คน 

๒) ระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร (จํานวน ๑,๑๕๔ คน) 
- ภาษาจีน 
- ภาษาญี่ปุ่น 
- ภาษาไทย 
- ภาษาฝร่ังเศส 
- ภาษาอังกฤษ 

๓) หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร (๑,๘๐๐ คน)    
๔) ระดับบัณฑิตศึกษา ๖ หลักสตูร (จํานวน ๙๙ คน) 

- ปริญญาโท ๓ หลักสูตร 
- ปริญญาเอก ๓ หลักสูตร 

๖.๓.๓.๓ ระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตระดับปริญญาตร ี
๑) ภาษาจีน        HSK ระดับ ๔ 
๒) ภาษาญี่ปุ่น     N๔  
๓) ภาษาไทย       การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสําหรับผู้พูดภาษาแม่ ร้อยละ ๗๕ 
๔) ภาษาฝร่ังเศส   DELF ระดับ A๒   
๕) ภาษาอังกฤษ    CEFR ระดับ C๑ 

๖.๓.๓.๔ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
๑) Double degree 

สาขาวิชาเอก
ของคณะ/ 

สาขาวิชาควบ 

ภายในคณะ 
 

การศึกษา 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การแพทย์ 
แผนจีน 

นิติศาสตร ์

จีน ๖๔ (อังกฤษ) - - ๒๖๐ - 
ไทย - ๗๗๐ - - - 
ฝร่ังเศส ๑๔ (อังกฤษ) - - - - 
อังกฤษ คู่กับจีนและ

ฝร่ังเศส 
๖๖๗ ๘ - ๕๔ 

 
 
 

๒) Non Degree... 



-๒๕- 
 

๒) Non Degree 
- ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืออุตสาหกรรมยานยนต์ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนสําหรับผู้สูงอายุ 
- ภาษาจีนสําหรับผู้ประกอบการรายย่อย 
- ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 
- ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเที่ยวและโรงแรม 

๖.๓.๓.๕ การลงนามความร่วมมือรับนักเรียนมัธยมศึกษาระหว่างคณะศิลปศาสตร์และโรงเรียนพานพิทยาคม 
๖.๓.๓.๖ เครือข่ายความร่วมมือสหกิจศกึษาต่างประเทศ 

๑) สถานกงสุลใหญ่ไทย (Royal Thai Consulate General) 
๒) Snow Resort 
๓) Bali Tourism Institute (Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali) 
๔) Sarugakyo Hotel 

๖.๓.๓.๗ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศ (รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพะเยาศึกษารายวิชาภาษา
และวัฒนธรรมไทย) 
๑) Sofia University 
๒) Reitaku University 
๓) Tianjin Normal University 

๖.๓.๓.๘ International conference Humanities and Social Sciences Network 
๖.๓.๓.๙ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ (Language Centre) 

๑) ศูนย์พัฒนาภาษาของนิสิต 
- รายวิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๑๑๐๑ การใช้ภาษาไทย 
๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 
๐๐๑๑๐๓ ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 
๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

- การพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ CEFR 
๒) ศูนย์สอบวัดระดับ 

- ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และภาษาอังกฤษ (TOEIC)   
- ศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือการสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ไทย 

๓) Community 
- การฝึกอบรมทักษะภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น กัมพูชา พม่า 
- ศูนย์บริการแปลและให้คําปรึกษา 
- ศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาภาษาเพ่ือวิชาชีพระยะสั้น (Non degree) 
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนจังหวัดพะเยาทุกระดับ  

โดยความร่วมมือกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 
 
 
 
 

๖.๓.๓.๑๐ การบูรณาการ... 



-๒๖- 
 

๖.๓.๓.๑๐ การบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัย 
๑) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามพระราชดําริ คลังข้อมูลท้องถิ่นทางคติชนวิทยา รายวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือพะเยาศึกษา และรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
๒) อ่านได้ เขียนคล่องผ่านนิทาน 
๓) อ่านได้ เขียนคล่องผ่านนิทาน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เบ็ตต้ีดูเมน 
๔) นิทานพ้ืนบ้านภาษาไทยแปลเป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ E-book สื่อการเรียนรู้

ภาษาจากนิทาน 
๖.๓.๓.๑๑ การกําหนดประเด็นเพ่ือการพัฒนา 

ที่ ตัวอย่างการกําหนดประเด็นเพ่ือการพัฒนา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. เครือข่ายวิชาการระดับนานาชาติ  

(+ กิจกรรมทางภาษา) 
เครือข่ายนานาชาติ 

๑ สาขาวิชา 
สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ทุกสาขาวิชา เครือข่ายวิชาการ
ระดับนานาชาติ
และกิจกรรมทุก

สาขาวิชา 
๒. การพัฒนานิสิตด้านวิชาการ  

+ ส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
สหกิจศึกษา

ภายในประเทศทุก
สาขาวิชา   
 

สหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
อย่างน้อย ๓ สาขาวิชา 

 
 

สหกิจศึกษาในและ
ต่างประเทศทุก

สาขาวิชา 
 

๓. การบูรณาการพันธกิจ + การตีพิมพ์เผยแพร่
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

 ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ 

๔. การบริการวิชาการแบบแสวงหารายได้ ศูนย์สอบ
ภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรระยะส้ัน 
๑ หลักสูตร 

ศูนย์สอบภาษา
อ่ืนๆ 

หลักสูตรระยะส้ัน 
๒ หลักสูตร 

ศูนย์สอบภาษา
อ่ืนๆ 

หลักสูตรระยะส้ัน 
๓ หลักสูตร 

ศูนย์สอบภาษา
อ่ืนๆ 

หลักสูตรระยะส้ัน 
๔ หลักสูตร 

๕. คุณวุฒิ ป.เอก ร้อยละ ๕๐ 
ตําแหน่งวิชาการร้อยละ ๓๐ 

ป.เอกเพ่ิมขึ้นปีละ ๕ คน ตําแหน่งวิชาการปีละ ๓ คน ร้อยละ ๕๐ 
ร้อยละ ๓๐ 

๖. ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรแบบออนไลน์ 

    

๗. การประเมินการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ  
ของผู้บริหารคณะฯ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 

  
+ แนวทางการ

ประเมินสมรรถนะ
บุคลากร 

  

๖.๓.๓.๑๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
๑) หลักสูตรบูรณาการ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Multidisciplinary Program) 

- จีน 
- ญี่ปุ่น 
- ฝรั่งเศส 

๒) วิจัย 
๓) การสร้างนวัตกรรม 
๔) การเผยแพร่ผลงาน 
๕) จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ภาษาไทย ๑๗ ๒๗ ๔๔ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓ ๑๙ ๕๒ 
ภาษาศาสตร์ - ๓ ๓ 

 
 ๖.๓.๓.๑๓ การเพ่ิมจํานวน... 



-๒๗- 
 

๖.๓.๓.๑๓ การเพ่ิมจํานวนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
๑) การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และตํารา 
๒) การพัฒนานักวิจัย ระบบพ่ีเลี้ยง และการฝึกอบรม 
๓) การวิจัยบูรณาการพันธกิจ 
๔) ระบบช่วยเหลือและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
๕) ระบบสารสนเทศ 
๖) กลุ่มเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย 
๗) กลุ่มวิจัยสถาบัน (บุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหาร) 
๘) กลุ่มวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
๙) กลุ่มวิจัยในช้ันเรียนคุณภาพสูงและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
๑๐) กลุ่มวิจัยองค์ความรู้เพ่ือความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๑๑) กลุ่มวิจัยบูรณาการศาสตร์และนวัตกรรม 

 
๖.๓.๔ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ แจ้งแนวทางการบริหารงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ ดังน้ี 
๖.๓.๔.๑ งานวิจัยเพ่ือชุมชน 

๑) การนําเสนอผลการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะด้วยงานภูมิ สถาปัตยกรรมเพ่ือผู้สูงวัย 
ชุมชนบ้านโซ้ ตําบลแม่กาอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยอาจารย์อาริสรา  นุกูล 

๒) การนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ“พุทธปฏิมาปางบ้านโซ้”ความเช่ือและแรงศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาวิถีแห่งชุมชนบ้านโซ้สู่การสร้างสรรค์พุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
โดยอาจารย์เอกพงษ์  เรือนอุ่น 

๓) การนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ“บทเพลงแห่งบ้านโซ้”โครงการศึกษาแนวทางดนตรี          
เพ่ือการสร้างสุนทรียะในกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโซ้ ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
โดยอาจารย์ ชลวิทย์  บุญจันทร์ 

๖.๓.๔.๒ งานบริการทางวิชาการ 
๑) การบริการวิชาการแก่สังคม ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

   บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน สร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนและ
สนับสนุนการเรียนรู้ ความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่าง ชุมชน สังคม สร้างเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” ส่งเสริมอาชีพและรายได้  
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างเครือข่ายการทํางานด้านบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา  
   นําผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศด้านการออกแบบจาก Tama Art University Tokyo, Japan 
มาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่นักออกแบบที่อาศัย          
อยู่ในท้องถิ่นภาคเหนือจํานวน ๖๐ คน เพ่ือยกระดับความสามารถยกระดับนักออกแบบและช่างฝีมือ
รวมทั้งผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีแนวทางพัฒนาตนเองสู่การสร้างงานในระดับสากล   
 
 
 
 
 

๒) การส่งเสริมสนับสนุน... 



-๒๘- 
 

๒) การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัว 
๒.๑) กิจกรรมแข่งขันสร้างเตาเผาแบบด้ังเดิม เพ่ือการเริ่มฟ้ืนภูมิปัญญาของคนโบราณ 
๒.๒) สร้างบรรยากาศงานให้ย้อนไปสู่อดีตจําลองวิถีชีวิตในยุคสมัยแหล่งเตาเผาเวียงบัว 
๒.๓) ใช้งานศิลปะร่วมสมัยสร้างให้เกิดความน่าสนใจ วางผังงานบริหารพ้ืนที่ มีร้านค้า 

นิทรรศการที่ดึงดูดผู้คน 
๒.๔) ออกแบบของที่ระลึก โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของเวียงบัว สร้างมูลค่าเพ่ิม มีเฉพาะในงานเท่าน้ัน 

๓) เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ โยธาธิการและผังเมือง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ ๖  
“รําแพน ก้องโลกเกมส์” PHAYAO ๒๐๑๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

๔) ผลงานการออกแบบ 
- ป้ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ 
- พลับพลาพิธีที่ประทับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- ฐานพระพุธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๔.๓ สาขาดุริยางค์ศาสตร์สากล 
๑) Silpakorn Jazz Trio Concert ๒๐๑๙ 
๒) ครบรอบการบริหารงาน ๘ ปี ของอธิการบดี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๓) Recital สัญจร เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๔.๔ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
๒) ผลงานของสาขาสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
๓) กิจกรรมค่ายอาสาพาน้องสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ของสาขาสถาปัตยกรรม  

(สร้างอาคารเรียน/ห้องสุขา/ห้องสมุด) 
- โรงเรียนบ้านสบทุ ตําบลแม่ลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
- โรงเรียนบ้านห้วยหก ตําบลบ้านอ้อน อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

๔) โครงการวิจัย ๑ คณะ ๑ โมเดล 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๖.๓.๔.๕ สาขาศิลปะและการออกแบบ 

- ออกแบบนกยูง ซึ่งเป็นปฎิมากรรมความสําเร็จของสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๔.๖ สาขาวิชาศิลปะการแสดง... 



-๒๙- 
 

๖.๓.๔.๖ สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
๑) รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- สาขาวิชาศิลปะการแสดงรับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกระทรวงวัฒนธรรม 

- เข้ารับรางวัลและบันทึกเทปการแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
๒) การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ สิบสองปันนา มณฆลยูนาน ปี ๒๕๕๙ ร่วมกับสมาคมไทลื้อ

แห่งประเทศไทย โครงการห้าไท เก้าจอม โดยบริษัทไท่เฉิน 
๓) การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ สิบสองปันนา มณฆลยูนาน ปี ๒๕๖๑ ร่วมกับสมาคมไทลื้อ

แห่งประเทศไทย 
 
๖.๓.๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจ้งแนวทางการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังน้ี 

๖.๓.๕.๑ วิสัยทัศน์ 
  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นแหล่งปัญญาและการเรียนรู้ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวม และส่งเสริมการวิจัย         
ที่มีมาตรฐานระดับสากลเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชนอย่างย่ังยืน 

๖.๓.๕.๒ โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖.๓.๕.๓ ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑) ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย คณบดี 
๒) ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๓) ดร.เนติ  เงินแพทย์   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๔) ดร.วาทิตา  ผจญภัย   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๕) นายวิทวัส  สัจจาพงศ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

๖.๓.๕.๔ ด้านกายภาพ 
๑) บริเวณสีเขียวระหว่างอาคาร 
๒) ห้องเสริมสุขภาพ  
๓) ห้องปฏิบัติการกลาง  

๖.๓.๕.๕ อัตรากําลังบุคลากร 
อัตรากําลัง จํานวน (อัตรา) 

บุคลากรสายวิชาการ 
๗๘ คน 

ปฏิบัติงาน ๖๘ 
ลาศึกษาต่อ ๑๐ 

บุคลากรสายสนับสนุน 
๒๘ คน 

สํานักงาน ๑๐ 
ปฏิบัติการ ๑๘ 

รวม ๑๐๖ 

 
 
 
 
 
 

๖.๓.๕.๖ ตําแหน่งทางวิชาการ... 



-๓๐- 
 

๖.๓.๕.๖ ตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  

สาขาวชิา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

กายวิภาคศาสตร์ - - - - 
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ๓ - - ๓ 
ชีวเคมี ๒ ๑ ๑ ๔ 
โภชนการ ๑ - - ๑ 
สรีรวิทยา ๓ - - ๓ 

รวม ๙ ๑ ๑ ๑๑ 

รอผลการประเมินตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  ๑๗ คน 
รอผลการประเมินตําแหน่งรองศาสตราจารย์  จํานวน    ๑ คน 

๖.๓.๕.๗ งบวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๑) งบประมาณแผ่นดิน ๑๘  โครงการ   ๒,๙๑๗,๔๐๐  บาท 
๒) งบรายได้คณะฯ ๒๑  โครงการ      ๕๑๐,๐๐๐  บาท  

๖.๓.๕.๘ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย ด้านการวิจัย การเรียนการสอนและการขอตําแหน่งวิชาการ 
๑) ศาสตราจารย์ ดร.สกล  พันธ์ุย้ิม 
๒) ศาสตราจารย์ ดร.อํานวย  ถิฐาพันธ์ 
๓) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง  ภู่วรวรรณ 
๔) ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
๕) ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  วงศ์รัตนชีวิน 

๖.๓.๕.๙ จํานวนนิสิตปกติในแต่ละหลักสูตร 
ลําดับ หลักสูตร 

ชั้นปีที่ ๑  
(๒๕๖๑) 

ชั้นปีที่ ๒  
(๒๕๖๐) 

ชั้นปีที่ ๓  
(๒๕๕๙) 

ชั้นปีที่ ๔  
(๒๕๕๘) 

รวม 

๑ จุลชีววิทยา ๑๐๓ ๙๔ ๘๔ ๗๙ ๓๖๐ 
๒ ชีวเคมี ๓๔ ๒๒ ๓๕ ๓๙ ๑๓๐ 
๓ โภชนาการและโภชนบําบัด ๖๒ ๖๒ ๘๔ ๗๐ ๒๗๘ 

รวมท้ังหมด ๑๙๙ ๑๗๘ ๒๐๓ ๑๘๘ ๗๖๘ 

โภชนาการและโภชนบําบัด/การกําหนดอาหาร จํากัดจํานวนรับ ต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ 
๖.๓.๕.๑๐ จํานวนนิสิตตกค้าง (ปี ๕ – ๖) ในแต่ละหลักสูตร 

๑) จุลชีววิทยา จํานวน ๔  คน 
๒) ชีวเคมี จํานวน ๔  คน 
๓) โภชนาการและโภชนบําบัด/การกําหนดอาหาร จํานวน ๘ คน 

๖.๓.๕.๑๑ โครงการวิทย์แพทย์สัญจร  
๖.๓.๕.๑๒ ผลงานของนิสิตในโคโลนีเกมส์ (๑๓ – ๑๖ สถาบัน)  

๑) ครั้งที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๗)  
๒) ครั้งที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘)  
๓) ครั้งที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๔) ครั้งที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒)  

๖.๓.๕.๑๓ บริการชุมชน 
๑) โรงเรียนผู้สูงอายุ ตําบลดอกคําใต้ 
๒) เพาะเห็ดจากซังข้าวโพด 
๓) สอนการเขี่ยราไตรโคเดอร์มา 

 ๖.๓.๕.๑๔ ร่วมสืบสาน... 



-๓๑- 
 

๖.๓.๕.๑๔ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมกับชุมชน 
๑) บวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง 
๒) บวชป่านํ้าซึมบ่อทราย 
๓) กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์บุคลากรกับนิสิต 
๔) ค่ายอาสา 
๕) วันไหว้ครู 

๖.๓.๕.๑๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
๑) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
๒) มหาวิทยาลัยไซตามะ 
๓) กําลังดําเนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัทฟู้ดเฮ้าส์เซอร์วิสเซสจํากัด 

๖.๓.๕.๑๖ คณะโปรเฟสเซอร์จากมหาวิทยาลัยไซตามะมาเย่ียมมหาวิทยาลัยพะเยา และพูดสัมมนาร่วมกับคณาจารย์         
ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๖.๓.๕.๑๗ คณบดีพานิสิตไปดูงานโดยการสนับสนุนของทุน SAKURA และมหาวิทยาลัยไซตามะ 
๖.๓.๕.๑๘ การปฏิสัมพันธ์กับศิษย์เก่า  
๖.๓.๕.๑๙ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นของทุกคนในคณะฯ คณะฯเจริญได้เพราะการร่วมแรงร่วมใจ        

ของบุคลากรและนิสิต 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

............................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

กรรมการและเลขานุการ 


