
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑) 

วันพฤหสับดีที ่๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 
๓. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 
๔. รองอธิการบดี กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๖. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บุญลือ  ฉิมบ้านไร่) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 
๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 
 
 

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

๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๑๘. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภา  พาราศิลป์) แทน  

๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒๒. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 

๒๓. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๔. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๕. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๖. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๒๗. รองอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

๒๘. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๒๙. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.นํ้าเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ รักษาการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๙. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๑๐. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๓. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร ผู้อํานวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๔. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๖. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นางผกามาศ มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๘. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒         
จํานวน ๓ ท่าน คือ นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา (รองอธิการบดี) รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์ 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และ ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล (คณบดีวิทยาลัยการจัดการ) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (แชมป์โลก) 
ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ "International Youth Robot Competition 2018"    
ณ ศาลาพระเก้ียว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ นําโดย อาจารย์ศริทธ์ิ  พร้อมเทพ และนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จํานวน ๓ คน โดยมีรายนาม ดังต่อไปน้ี 
๒.๑ นายคุณานนท์  เจริญดี  
๒.๒ นายอภิเชษฐ์ คําสุวัตร  
๒.๓ นายปรัชญา  แสนศรี  

๓. ขอแสดงความยินดี... 
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๓. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบ
รางวัลค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน ๑๕ ราย ดังน้ี 
๓.๑ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์           

ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสุรีย์ ศักด์ิศรชัย ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

กฎหมายมหาชน สังกัด คณะนิติศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ ๒๔  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๓.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ชีววิทยาโมเลกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป 

๓.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้าฝน กันมา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา 
สังกัด วิทยาลัยการศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ คําเป็ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ไชยทารินทร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สังกัด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ด้วงโต ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัญโญศักด์ิ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ตันเจริญ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา
ประมง สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น
ต้นไป 

๓.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคํา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธิพงษ์ พลคําฮัก ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
กายภาพบําบัด สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 

๔. สํานักงานเหล่ากาชาด... 



-๕- 
 

๔. สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือจําหน่ายสลากกาชาด ประจําปี ๒๕๖๒ จํานวน ๑๐๐ 
เล่ม ในราคาฉบับละ ๕๐ บาท เพ่ือหารายได้สําหรับใช้ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส           
ผู้ประสบสาธารณภัย และกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ช่วยสนับสนุนสลากกาชาดดังกล่าว โดยสามารถสั่งซื้อและชําระ
ค่าสลากกาชาดได้ที่ งานธุรการ กองกลาง 

๕. กําหนดการทําบุญเน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ ช้ัน ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยขอความร่วมมือ 
ในการแต่งกายด้วยเสื้อชุดพ้ืนเมืองสีขาว หรือชุดสุภาพโทนสีขาว 

๖. กําหนดการงานปีใหม่สุขสันต์ สานสัมพันธ์ชาว มพ. ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.           
ณ ลานหน้าหอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยชุดไทย
ในยุคสมัยต่าง ๆ  ทั้งน้ี ขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จัดซุ้มอาหารและของรางวัลเข้าร่วม 
ในงานดังกล่าวต่อไป  

๗. ขอเชิญชวนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เข้าร่วมการออกกําลังกายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาบริเวณโดยรอบอ่างหลวง 
ต้ังแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๔๗ (๑๗/๒๕๖๑) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรปุเรื่อง 
  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๗ (๑๗/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน                  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๗ (๑๗/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง            
การส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ปั่นผ่อต่ีแอ่วบ้านเฮา) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๙ (๑๓/๒๕๖๐)                  
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ                  
ในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑                
(ป่ันผ่อต่ีแอ่วบ้านเฮา) ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรมให้ความรู้                 
เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ป่ันผ่อต่ีแอ่วบ้านเฮา)                  
และมอบกองอาคารสถานที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
ทั้งน้ี กองอาคารสถานที่ ได้ประสานให้เทศบาลตําบลแม่กา ดําเนินการปรับปรุง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว     
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยามีข้อเสนอแนะ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๙/๓๐๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งระยะเวลา         
ก็ล่วงเลยมาพอสมควร จึงได้ประสานงานไปอีกครั้ง ซึ่งได้แจ้งให้ทราบว่าจะยุติ โดยการดําเนินโครงการหากมหาวิทยาลัยพะเยา                  
ไม่มีความประสงค์จะลงนามก็สามารถกระทําได้เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย น้ัน 

  กองอาคารสถานที่ จึงขออนุมั ติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ              
อบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ป่ันผ่อต่ีแอ่วบ้านเฮา)     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ป่ันผ่อต่ีแอ่วบ้านเฮา) ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรมให้ความรู้ 
เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ป่ันผ่อต่ีแอ่วบ้านเฮา)  
โดยมอบกองอาคารสถานที่แจ้งเทศบาลตําบลแม่กาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
และศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์

ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้การร่วมมือกันในการให้บริการทางการแพทย์
ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่         
ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์     
ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์บริการ                   
ทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ      
ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์     
มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา             
และศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา              
โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน            
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบสัญญาเช่าพ้ืนที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่า            
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์บัณฑิตศึกษา
และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑                  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ัง
อาจารย์บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘             
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ คู่มือการประกัน         
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ และประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ                   
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)) แล้ว จึงมีมติ ดังน้ี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์บัณฑิตศึกษา
และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

๒. เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองกลางนําเสนอ (ร่าง)              
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษ     
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

บัดน้ี กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ                  
การแต่งต้ังอาจารย์บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ัง
อาจารย์บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์บัณฑิตศึกษาและ
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนออธิการบดีลงนามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนว
ปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และขออนุมัติ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพิจารณาให้จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการ         
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management and Certification Unit) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ น้ัน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม                  
ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และกองการเจ้าหน้าที่ ได้
เนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติจัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก           
และขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ขออนุมัติจัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง            
จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติในหลักการจัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารงาน
ของศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ัง
หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และโครงสร้าง ภาระงานของหน่วยรับรองการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๖ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
๑๖๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหกหมืน่ห้าพันบาทถว้น) โดยเบิกจ่ายจากกองทนุวิจัย เงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         
และศิลปกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๑ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท      
(หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจากกองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนวิจัย (โครงการจัดสรรงบประมาณรายได้คณะรัฐศาสตร์                
และสังคมศาสตร์ และโครงการอุดหนุนการวิจัยระดับสาขาวิชา) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑                     
จํานวน ๑๔๓ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน 
๑,๑๒๘,๑๒๙,๙๙๖.๖๒ บาท และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๑,๑๑๙,๘๕๙,๘๕๐.๓๑ บาท รายละเอียด                  
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
สรุปเรื่อง 
  สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที ่                 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรี ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมทางการนอกสถานที่              
ภาคเหนือตอนบน ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งรัฐมนตรี            
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
และผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 



-๑๑- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 
 

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

 
 

 
 
 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร ่

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 
 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔... 



-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 ในการสรุปการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการ  
แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลาม  
แห่งประเทศไทย ก่อนนําเสนอลงนาม และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- 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  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

- 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 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
ก่ อนนํ าเสนอคณะกรรมการการเงินและท รัพ ย์สิ น  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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 

กองอาคารสถานที่ ได้ดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุมัติถอนเรื่อง 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรม   
ให้ ความรู้  เรื่ อง การส่ งเสริมอนุ รักษ์ แหล่ งท่ องเที่ ยว  
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่
แอ่วบ้านเฮา) นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๔๗ (๑๗/๒๕๖๑) ในวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อไป  

 

- 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 

ธนาคารออมสิน ยกเลิกการจัดทําบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา Startup University Model และโครงการ GSB 

Innovation Club”  แ ล ะ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ดํ า เนิ น ก า ร เส น อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

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 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 ดังนี ้ 
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 ในการนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ 
และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอกองคลั งพิ จารณ าเที ยบกั บ เกณ ฑ์ กลางของ
มหาวิทยาลัย ก่อนประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 



-๑๕- 
 

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 ในการนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณ ฑ์และอัตราการเบิ กจ่ ายเงินโครงการวิจั ย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอกองคลังพิจารณา ก่อนประสานกองคลัง 
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 

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 ๑๔๓ (๑๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of 
Things (IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of Things 

(IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 
๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of Things (IoT) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จํากัด เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๖.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา   
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจร
การจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจร  

การจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองอาคารสถานที่ นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

กองอาคารสถานที่ ได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อความ เรื่อง 
ขออนุมัติชะลอการใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจรการจอดรถภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนเสนออธิการบดี  
ลงนามต่อไป 

 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๔... 



-๑๖- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
สถาบันการจัดการปัญญาภิ วัฒน์  
แ ล ะ ค ณ ะ เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง  

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์   
และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลั ยพะเยา  พ ร้อม ทั้ งมอบ อํ านาจให้ คณ บ ดี  
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป  

อยู่ระหว่างดํ าเนิ นการของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง คณะนวัตกรรม
การจั ดการเกษตร สถาบั นการจั ดการปั ญญาภิ วัฒน ์ 
และคณ ะเกษตรศาสต ร์และท รัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๔.๒ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พ ระ ร าช ดํ า ริ  ส ม เด็ จ พ ระ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และ
ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ก า ร ส มั ค ร  
เป็ นศู น ย์ ป ระสานงาน โครงการ  
อพ.สธ. – มพ. 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และ
เห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ.    

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 

อยู่ระหว่างดํ าเนิ นการของกองบริหารงานวิจัยและ  
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการนํา (ร่าง) โครงสร้างศูนย์
ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และเห็นชอบ
การสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ. 
เสนออธิการบดีลงนาม 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๖ (๑๖/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ 
อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๔๔๒๓๒ 
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุ มัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๔๔๒๓๒   

ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า แก้ไขผลการศึกษา กลุ่มเรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) 
ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายนราธิป   ปิ่นมณี  รหัสนิสิต ๕๗๒๐๖๖๑๗  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น D 
๑.๒ นางสาวเรืองรอง แตงอ่อน  รหัสนิสิต ๕๗๒๐๖๗๕๒  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 

คณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์... 



-๑๗- 
 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์   เกษสุวรรณ  
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณี การรายงานผลการศึกษานิสิต   
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 

๔.๑.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นายวิทูรย์  ตลุดกํา อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๑๐๐๑๑๕ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายวิทูรย์  ตลุดกํา อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๑๑๕ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

กลุ่ มเรียนที่  ๑  แก้ ไขผลการศึ กษา ภาคการศึ กษาปลาย ปี การศึ กษา ๒๕๖๐ (AEC)  
ของนางสาวจตุพร  ถนอมจิตร์ รหัสนิสิต ๖๐๐๓๐๑๘๘ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายวิทูรย์  ตลุดกํา ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน  
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 

คณะนิ ติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายวิทูรย์  ตลุดกํา  
ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นายอธิคม  บุญซื่อ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๒๖๔๑๐๑ วัสดุวิศวกรรม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายอธิคม  บุญซื่อ อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๖๔๑๐๑ วัสดุวิศวกรรม กลุ่มเรียนที่ ๑  

แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายพิทวัส  เป้าเลี้ยง  รหัสนิสิต ๖๐๑๐๓๓๒๕  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 
๑.๒ นายพีรเดช นรสาร  รหัสนิสิต ๖๐๑๐๓๓๓๖  จากเดิม D  แก้ไขเป็น F 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอธิคม  บุญซื่อ ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน  
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอธิคม  บุญซื่อ 
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๔ ขออนุมัติ... 



-๑๘- 
 

๔.๑.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
ดร.จุมภฏ  สนิทธางกูร อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๐๐๔๑๐๑ ศิลปะในการดําเนินชีวิต 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.จุมภฏ  สนิทธางกูร อาจารย์ประจํารายวิชา ๐๐๔๑๐๑ ศิลปะในการดําเนินชีวิต 

กลุ่ มเรียนที่  ๑  แก้ ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (AEC)  
ของนางสาวขวัญใจ  จอมวงค์ รหัสนิสิต ๖๐๐๙๑๗๓๖ จากเดิม F แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.จุมภฏ  สนิทธางกูร   
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต  
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน 
ดร.จุมภฏ  สนิทธางกูร ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นายชัย  วิชั ยศรี อาจารย์ประจํ า
รายวิชา ๑๒๔๑๕๑ การบัญชีการเงิน 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายชัย  วิชัยศรี อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๔๑๕๑ การบัญชีการเงิน กลุ่มเรียนที่ ๑  

แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวอชิรญา  ต๊ะสุ  
รหัสนิสิต ๕๙๐๗๗๙๕๒ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายชัย  วิชัยศรี  
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต  
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน 
นายชัย  วิชัยศรี เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๖ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายไพศาล  ลาภเจริญ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๑๘๒๕๕๖ การออกแบบ
รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายไพศาล  ลาภเจริญ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๘๒๕๕๖ การออกแบบรายละเอียด

ทางสถาปัตยกรรม กลุ่มเรียนที่ ๑ แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ของนางสาวศิริลักษณ์  โพธิบูรณ์ รหัสนิสิต ๕๖๑๒๑๖๓๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น C  

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

 
 

คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และศิ ลปกรรมศาสตร์  
ได้ให้หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ดําเนินการแก้ไขผลการศึกษาแทน นายไพศาล  ลาภเจริญ  
เนื่องจาก นายไพศาล  ลาภเจริญ ได้ลาออกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ทั้ งนี้  อยู่ระหว่างรอแบบขอแก้ ไขผลการศึ กษา (UP ๓๓)  
จากกองบริการการศึกษาต่อไป   

๔.๒.๑ ขออนุมัติ... 



-๑๙- 
 

๔.๒.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี  
ดร.ชาญคณิต  อาวรณ์ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๑๘๑๓๓๑ วัฒนธรรมทางสายตา 
และรายวิชา ๑๘๑๓๑๒ ปรัชญาศิลป์ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต  อาวรณ์ อาจารย์ผู้สอนประจํา

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๘๑๓๓๑ วัฒนธรรมทางสายตา  
กลุ่มเรียนที่ ๑ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายวิชา ๑๘๑๓๑๒ ปรัชญาศิลป์ กลุ่ม
เรียนที่ ๑ ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี  ดร.ชาญคณิต  อาวรณ์ ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็น   
การกระทํ าความผิ ดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง การดํ าเนิ นการ   
กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบ   
ตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี  ดร.ชาญคณิต  อาวรณ์ ด้วยวาจา 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป     

๔.๒.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ขําพึ่งสน 
อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๔๑๒๒๕ 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุ มัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ขําพึ่งสน อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชา

คณิ ตศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๔๑๒๒๕  สมการเชิงอนุ พันธ์สามัญ  
กลุ่มเรียนที่ ๑ ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)   

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ขําพึ่งสน   
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่ องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต  
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

คณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กรรณิการ์  ขําพึ่งสน ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระการสอบวัด
คุณสมบัติ สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระ
การสอบวัดคุณสมบั ติ สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๔.๘ ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๐ –  เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑๔ รายการ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
– เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๖๕๒ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหก
ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ขออนุมัติ... 



-๒๐- 
 

๔.๙ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย 
ระดับงาน ภายในกองการเจ้าหน้าที่ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองการเจ้าหน้าที่   
โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร ดังนี ้
๑. ปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองการเจ้าหน้าที่ 

๒. เปลี่ยนชื่อ “งานติดตามและประเมินผล” เป็น “งานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์ 

๓. เปลี่ยนชื่อ “งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน” เป็น “งานเงินเดือนและค่าตอบแทน” 

๔. เปลี่ยนชื่อ “งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ” เป็น “งานทะเบียนประวัติ” 

๕. เปลี่ยนชื่อ “งานบริหารตําแหน่งและอัตรากําลัง” เป็น “งานบริหารตําแหน่ง แผนอัตรากําลัง  
และติดตามประเมินผล” 

๖. เปลี่ยนภาระงานของหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้อง  
กับภารกิจของหน่วยงาน 

๖.๑ งานธุรการ มีภาระเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
 ๖.๑.๑ หน่วยบุคคล 
 ๖.๑.๒ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง 
๖.๒  งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม มีภาระงานเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
 ๖.๒.๑ หน่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๖.๓ งานบริหารตําแหน่ง แผนอัตรากําลัง และติดตามประเมินผล มีภาระเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
 ๖.๓.๑ หน่วยติดตามและประเมินผล 
๖.๔ งานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์  
 ๖.๔.๑ หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๔.๒ หน่วยประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๔.๓ หน่วยเครือข่ายบุคคล 
 ๖.๔.๔ หน่วยผลิตสื่อ  

 

กองการเจ้าหน้าที่ รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ   
โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐ   
และตลาดภาครัฐสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐและ   

ตลาดภาครัฐสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้น  
๒. มอบกองกิจการนิสิต เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐ
และตลาดภาครัฐสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้น เสนอลงนาม  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๓ ขออนุมัติ... 



-๒๑- 
 

๖.๑.๓ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย
ภ า ย ใน สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อยภายในสํานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเพิ่ม งานเลขานุการ เป็นหน่วยงานย่อยภายในสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับงาน อีก ๑ หน่วยงาน โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร 
 

สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทําปกระกาศ 
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับงาน (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
และได้ดําเนินการนําเสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๔ ข อ อ นุ มั ติ ป ฏิ ทิ น ก ารป ระ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปี ๒๕๖๒ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปี ๒๕๖๒ 

กองกลาง รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบคณะ/วิทยาลยั/กอง/ศูนย์ กํากับดูและเร่งดําเนินการจดัทําให้แล้วเสรจ็ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้เข้าร่วมการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง ๑๕ สถาบัน เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือ                     
ในการพัฒนาบุคลากรและนิสิต ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยร่วมกันสําหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และความร่วมมือ                     
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน  ๆ         
ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ      
ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว            
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยี 

และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
บุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง สํานักงาน                  
คุมประพฤติจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง              
ความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ             
การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดในชุมชน 
ระหว่าง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศ            
เพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว            
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ   
(ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
สําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะนิติศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์       
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ดังกล่าว ทั้ง ๒ ฉบับ     
เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์             
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒          
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน     
สําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ประกาศ          
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสายวิชาการ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) ตรวจสอบระเบียบและข้อบังคับ            
ที่เก่ียวข้อง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดต้ังและการบริหารจัดการ                

หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว ๒๕๕๙ (แก้ไข) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา          
เรื่อง การจัดต้ังและการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไข) น้ัน 

  หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา        
เรื่อง การจัดต้ังและการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไข) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 มติ ที่ประชุม... 



-๒๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดต้ังและการบริการจัดการ

หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ...  
๒. มอบหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดต้ังและการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการ
วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ... ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขอหารือการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่

ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้สอดคล้อง                 
กับการพิจารณาให้รางวัล และสอดคล้องกับระเบียบการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัย น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏ            
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) และรองอธิการบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๑.๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ     
ระดับนานาชาติ ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ “International Youth Robot 
Competition ๒๐๑๘” รายการ Humanoid Robot Dance ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  

๖.๒.๑.๒ การมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ             
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๓๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังบุคคล           
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๔๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบ
รางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน ๑๕ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือน        
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   

 
 
 
 

๖.๒.๑.๔ รายงานผล... 



-๒๖- 
 

๖.๒.๑.๔ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ี 
๑) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับโลก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ ๒๘๔ 

จาก ๗๑๙ มหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งได้ขยับขึ้นมา ๒๙ อันดับ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา            
ได้อันดับที่ ๓๑๓ จาก ๖๑๙ มหาวิทยาลัยทั่วโลก 

๒) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลําดับที่ ๑๕ จาก ๓๑ มหาวิทยาลัยของไทย ซึ่งได้ขยับขึ้นมา ๓ อันดับ               
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ ๑๘ จาก ๒๗ มหาวิทยาลัยของไทย 

๓) ระดับคะแนนในแต่ละตัวช้ีวัด พบว่า มหาวิทยาลัยพะเยามีระดับคะแนนเพ่ิมขึ้นในทุกตัวช้ีวัด 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงคะแนนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีระดับ
คะแนนเพ่ิมสูงขึ้นมากถึง ๔๗๓ คะแนน (จาก ๑,๐๐๒ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น ๑,๔๗๕ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
๖.๒.๒ รองผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) 

รายงานจํานวนยอดผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และประชาสัมพันธ์การให้บริการของ
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ี 
๖.๒.๒.๑ นิสิต จํานวน ๔๕๑ คน คิดเป็น  ร้อยละ ๕๑.๒๕ 
๖.๒.๒.๒ ประชาชนทั่วไป จํานวน ๔๐๐ คน คิดเป็น  ร้อยละ ๔๕.๔๕ 
๖.๒.๒.๓ พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  ๒๙ คน คิดเป็น  ร้อยละ ๓.๓ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๓ ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๓.๑ รายงานข้อมูลการใช้ประปาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนมกราคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๑) เดือนมกราคม ใช้นํ้าประปาจํานวน ๕๕,๔๘๖  ลูกบาศก์เมตร 
๒) เดือนกุมภาพันธ์ ใช้นํ้าประปาจํานวน ๕๖,๒๒๓  ลูกบาศก์เมตร 
๓) เดือนมีนาคม ใช้นํ้าประปาจํานวน ๕๗,๖๕๖  ลูกบาศก์เมตร 
๔) เดือนเมษายน ใช้นํ้าประปาจํานวน ๔๙,๑๖๓  ลูกบาศก์เมตร 
๕) เดือนพฤษภาคม ใช้นํ้าประปาจํานวน ๔๕,๖๖๗  ลูกบาศก์เมตร 
๖) เดือนมิถุนายน ใช้นํ้าประปาจํานวน ๓๒,๗๕๓  ลูกบาศก์เมตร 
๗) เดือนกรกฎาคม ใช้นํ้าประปาจํานวน ๓๓,๖๐๓  ลูกบาศก์เมตร 
๘) เดือนสิงหาคม ใช้นํ้าประปาจํานวน ๕๖,๗๓๔  ลูกบาศก์เมตร 
๙) เดือนกันยายน ใช้นํ้าประปาจํานวน ๕๘,๙๑๓  ลูกบาศก์เมตร 
๑๐) เดือนตุลาคม ใช้นํ้าประปาจํานวน ๕๖,๓๕๑  ลูกบาศก์เมตร 
๑๑) เดือนพฤศจิกายน ใช้นํ้าประปาจํานวน ๖๐,๐๖๐  ลูกบาศก์เมตร 
๑๒) เดือนธันวาคม ใช้นํ้าประปาจํานวน ๓๓,๒๙๐  ลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
 
 

๖.๒.๓.๒ รายงานข้อมูล... 



-๒๗- 
 

๖.๒.๓.๒ รายงานข้อมูลปริมาณนํ้าดิบสําหรับผลิตประปา มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) 
๑) อ่างเก็บนํ้า ๑ จํานวน  ๑๐๖.๒๙ % 
๒) อ่างเก็บนํ้า ๒ จํานวน ๑๐๗.๕๐ % 
๓) อ่างเก็บนํ้าห้วยนาปอย จํานวน ๑๐๐.๐๐ % 
๔) สรุปการใช้นํ้าประปาต่อเดือนโดยเฉลี่ยไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมท้ังปีปริมาณ

ความต้องการใช้นํ้าประปาสูงสุดไม่เกิน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
๕) ปริมาณนํ้าดิบสําหรับผลิตนํ้าประปา รวมท้ัง ๓ แหล่งเก็บนํ้า มีประมาณ ๑,๔๔๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
๖) นํ้าดิบสามารถใช้ผลิตนํ้าประปา ได้ประมาณ ๒ ปี 

 
๖.๒.๔ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๔.๑ ขอเชิญเข้าร่วมงานปีใหม่สุขสันต์ สานสัมพันธ์ชาว มพ. ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
ณ ลานหน้าหอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑) กิจกรรมภายในงาน 

- การแนะนําคณะผู้บริหาร และอวยพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี 
- การแสดงดนตรี 
- การแสดงจากแต่ละหน่วยงาน 
- ซุ้มอาหารจากแต่ละหน่วยงาน 
- การจับสลากของขวัญ 
- การแต่งกายชุดไทย ในยุคสมัยต่าง ๆ 

๒) โซนอาหาร 
- ซุ้ม ๑ - ๒๐ อาหาร 
- ซุ้ม ๒๑ – ๓๐ อาหารว่าง 
- ซุ้ม ๓๑ – ๔๐ เครื่องด่ืม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๒๘- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

............................................................ 
(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
กรรมการและเลขานุการ 

 


