
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน 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 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม) 
๗. รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 
๑๑. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม) แทน 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักด์ิ  เสาแก้ว) 
๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก)  
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จําปาทอง) แทน  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์) แทน 

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๐. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายสันติ  ศิริคชพันธ์ุ) แทน 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๕. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๖. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายสุพจน์  มานะสุข) 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้าเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางอังคณา  ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวพันธิตรา  กมล รักษาการแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี อาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์ 
๘. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๐. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๑๒. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อํานวยการกองแผนงาน 
๑๓. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๕. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๖. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๗. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารนํ้าด่ืม 
๑๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๙. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๒๐. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๒๑. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๒. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๔. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๕. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๖. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ท่าน คือ           
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักด์ิ  ประสานพันธ์ ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง             
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
 

๓. ขอแสดงความยินดี... 
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๓. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ในตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
จํานวน ๑ ราย และตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒๕ ราย โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 
๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ อ่ิมแมน ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

สังกัด คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
๓.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา  ยศบุญเรือง ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริม  สุรพินิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

สังกัด คณะสหเวชศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
๓.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  นางแล ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน           

สังกัด คณะนิติศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล  แก่นเรณู ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์          

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดา  ชมภูคํา ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี            

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  กันจู ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  
๓.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันชิด  ปิณฑะดิษ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

สังกัด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพันธ์  เมฆเกรียงไกร ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายอาญา

และกระบวนการยุติธรรม สังกัด คณะนิติศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
๓.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร  แสนโภชน์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักด์ิ  พินธะ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี          

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
๓.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  สืบแสน ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล  มะโนทน ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  คล้ายอํ่า ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา 

สังกัด วิทยาลัยการศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
๓.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  ไชยบาล ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

๓.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 



-๕- 
 

๓.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๓.๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ใบแสง ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓.๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาจารี  วีระ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๓.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  อรุณ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๓.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์  ขัดธิพงษ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา         
อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓.๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษราภัค  ชัยปะละ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

๓.๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา          
วิศกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัด คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓.๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิมา  นาคาพงศ์ อัศวรักษ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา 
สังกัด วิทยาลัยการศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๔. ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเดินสํารวจบริเวณอ่างหลวง บ้านพักผู้บริหาร และโรงแรม
เรือนเอ้ืองคํามหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยจะมีการจัดเตรียมเครื่องด่ืมจากร้านเอ้ืองคําคอฟฟ่ี ในการให้บริการแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป   

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งน้ี กรณีที่มีมติการมอบหมายให้ดําเนินการประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (โครงสร้างเดิม)             
ก่อนมีการจัดต้ังโครงสร้างใหม่ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ สามารถประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ตามโครงสร้างใหม่ที่มีการจัดต้ังได้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒                  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒            
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒                  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 ระเบียบวาระที่ ๓... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย           
ในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒           

ที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย                  
ในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  ศูนย์เครื่องมือกลาง จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ       
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย            

ในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒. มอบศูนย์เครื่องมือกลาง นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณา 

สนับสนุนการอบรมและพัฒนาตนเอง สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาให้มีการจัดทําประกาศคณะวิทยาการจัดการ           
และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาสนับสนุนการอบรมและพัฒนาตนเอง สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์     
หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการอบรม                
และพัฒนาตนเอง สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ                 
ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาสนับสนุนการอบรมและพัฒนาตนเอง สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์          
หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาสนับสนุนการอบรม
และพัฒนาตนเอง สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติ           

การพิจารณาสนับสนุนการอบรมและพัฒนาตนเอง สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์ เรื่อง            
ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผดิชอบติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจําทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี กองแผนงาน ได้จัดทํารายงานวิเคราะห์           
ผลดังกล่าว ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์ 
เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย               

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์ เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย               

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์ 
เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ดําเนินการกระตุ้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องตอบแบบสอบถามเพ่ิมต่อไป 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย และผู้ที่ เก่ียวข้อง นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา                     

โดยพิจารณาจากความถี่ของข้อเสนอแนะ หากเรื่องใดที่ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ตัดออก 
ส่วนประเด็นที่ต้องการแก้ไข ให้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผูมี้ส่วนได้สว่นเสีย : บุคลากรสายสนบัสนนุ 
เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจําทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี กองแผนงาน ได้จัดทํารายงานวิเคราะห์           
ผลดังกล่าว ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากร
สายสนับสนุน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย               

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร                  
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย               

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ดําเนินการกระตุ้นให้ผู้ที่เก่ียวข้อง

ตอบแบบสอบถามเพ่ิมต่อไป 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และผู้ที่เก่ียวข้อง นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา                     

โดยพิจารณาจากความถี่ของข้อเสนอแนะ หากเรื่องใดที่ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ตัดออก 
ส่วนประเด็นที่ต้องการแก้ไข ให้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต เรื่อง ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ 
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า            
และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจําทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี กองแผนงาน ได้จัดทํารายงานวิเคราะห์           
ผลดังกล่าว ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต                 
เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน              
และพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน     
การสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

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

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน              
และพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน     
การสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต 
เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน              
และพัฒนานิสิตของหลักสูตร  

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ดําเนินการกระตุ้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องตอบแบบสอบถามเพ่ิมต่อไป 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย และผู้ที่ เกี่ยวข้อง นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา                     

โดยพิจารณาจากความถี่ของข้อเสนอแนะ หากเรื่องใดที่ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ตัดออก 
ส่วนประเด็นที่ต้องการแก้ไข ให้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานการติดตามการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) 

สรุปเรื่อง 
  กองแผนงาน ขอรายงานการติดตามการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) ของคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กําหนดแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือดําเนินงานตามโครงการของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการกํากับติดตามการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว              
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการติดตามประเมินผล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง          
ทางวิชาการ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๔๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่            
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัล
ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่งที่เลื่อน ตั้งแต่วนัที ่
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร  ใบแสง ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๒ มี.ค. ๖๑ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิสิทธิ์  อ่ิมแมน ในสาขาวิชาวิศวกรรมแวดล้อม ๑๐ ก.ค. ๖๑ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ๒๓ ก.ค. ๖๑ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉริยา  ยศบุญเรือง ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ๑๓ ก.ย. ๖๑ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 



-๑๑- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 

- 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 ในการนัดหมาย
ลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป  

 

- 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 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุนการวิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (R๒R)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัย 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองแผนงาน ในการขยายการกันเงิน
ไ ว้ เบิกเหลื่ อมปี  ประจํ าปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๐  
กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ  
เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๘... 



-๑๒- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

ในการใ ห้บ ริการทางการแพทย์   
ตามโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ระหว่ าง ศูนย์การแพทย์    
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
และศู น ย์ บ ริ การทางการแพทย์    
และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์   

ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  
และศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบสัญญาเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า  
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

อยู่ระหว่ างการดํ า เนินการของคณะแพทยศาสตร์  
ในการประสานการลงนามของผู้ให้เช่าอาคารยกเลิกสัญญา
เช่าพื้นที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับกองการเจ้าหน้าที่ 
งานนิติการ ก่อนรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

๔.๕ การสอบสวนข้ อ เ ท็ จจ ริ ง  กรณี   
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ  
ของนางสาวกมลพร  ฉิมพาลี 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกมลพร  ฉิมพาลี ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ   

ในรายวิชา ๑๔๗๓๗๑ International Political Economy การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวกมลพร  ฉิมพาลี   
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต   
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน 
นางสาวกมลพร  ฉิมพาลี ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

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 

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  

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการประสานการลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา... 



-๑๓- 
 

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 

 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
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... เสนอกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 
ตรวจสอบ ก่อนเสนอลงนาม และประสานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 
 

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 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุน
ด้ านสุภาพจิ ต ที่ ดี ใ ห้แก่ นิ สิ ต  มหาวิทยาลัยพะเยา  
เสนอบริษัท เทเลคอมดิก้า เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป  
 

 

 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖... 



-๑๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่มาจากผู้แทนพนักงาน
สายวิชาการ และผู้แทนพนักงานสายบริการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มาจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทน
พนักงานสายบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการแต่งตั้ง
กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  และบริ ษัท  
ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ในการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ ริ่ง เซอร์ วิสเซส จํากัด  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบต่อไป    
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการนํา (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา 
ระหว่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘... 



-๑๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ ขออนุ มั ติยกเลิก (ร่ าง) โครงสร้ าง   

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สม เด็ จพระ เทพรั ตนราช สุ ดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยพะเยา 
(อพ.สธ. –มพ.) และขอความเห็นชอบ
การสมัครเป็นศูน ย์ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ. –มพ. 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. –มพ.) และอนุมัติยกเลิกการสมัครเป็นศูนย์ประสานงาน  
โครงการ อพ.สธ. –มพ. เนื่องจากอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างการบริหารจัดการงานและรวบรวม
ข้อมูลแนวทางการดําเนินงานการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. –มพ. ของหน่วยงาน   
ที่ร่วมสนองพระราชดําริ 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ดําเนินการประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อร่วมผลิตบณัฑิตพรีเมี่ยม 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เ ห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือภาครัฐ
และเอกชนเพื่ อร่วมผลิตบัณฑิตพรี เมี่ยม เ สนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๒ ขออนุ มั ติแผนการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จั ดการธุ รกิ จ  หลักสู ตรปรับปรุ ง  
พ .ศ .  ๒๕๕๙  สํ าห รั บ โคร งการ  
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน  
เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนการศึกษาหลักสู ตรบริหารธุรกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิ จ   

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน  
เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา
แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา   
การจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการ
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๓ ขออนุมัติ... 



-๑๖- 
 

๔.๓ ขออนุ มั ติ แผนการศึ กษาหลั กสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ .ศ .  ๒๕๕๙   
สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐ   
และเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา
แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๔ การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา
การปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

๖.๑.๑ ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 
และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง   
โดยมอบคณะเภสัชศาสตร์ประสานแจ้งโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง ทราบต่อไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ขออนุ มั ติยกเลิกการเปลี่ ยนแปลง
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ฝ่ายนายจ้าง 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุน  
สํารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑ ขออนุมัติปรับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
สําหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา             ระดับ
ปริญญาตรี  มหา วิทยา ลั ยพะเยา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติปรับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย กํากับดูแลด้านการให้บริการคําปรึกษากับนิสิตภายในคณะ/วิทยาลัย 

อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีดําเนินการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา (Counseling Center University of Phayao) 

 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการปรับแบบฟอร์มใบรับรอง
แพทย์สําหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ (ร่าง) ประกาศ... 



-๑๗- 
 

๖.๒.๒ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่ อง มาตรฐานอาจารย์ มื ออาชี พ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานอาจารย์   

มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการปรับแก้ไขประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
เกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการสอนของอาจารย์  
ทั้งนี้ ให้มีการกําหนดระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ แทนการประเมินการสอน 
ยกเว้นในรายที่ได้มีการเประเมินการสอนไปก่อนแล้ว  

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการ
ตรวจสอบการปรับแก้ไขประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
เกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ กับกองบริการการศึกษา 

๖.๒.๓ ขอพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา  

โดยได้เสนอรายชื่อ ดังนี้  
๑.๑ ผู้แทนคณบดี จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ และให้เลือกจากกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จํานวน ๑ คน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑ คน และกลุ่มสังคมศาสตร์ 
จํานวน ๑ คน คือ  
๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ คือ  

- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 
๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ คือ  

- คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) 
๓) กลุ่มสังคมศาสตร์ จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ คือ  

- คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 
๑.๒ ผู้แทนพนักงานจากสายวิชาการ จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ คือ  

๑) นายณัฐวุฒิ  สมยาโรน  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณะแพทยศาสตร์ 

๑.๓ ผู้แทนพนักงานสายบริการ จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ คือ  
๑) นายพิเชษฐ  ถูกจิตร  กองกิจการนิสิต  
๒) นางปิยฉัตร  พุทธวงศ์  สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

๖.๒.๔ ขอพิจารณา... 



-๑๘- 
 

๖.๒.๔ ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงาน  
เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายชื่อ คือ คณบดี  
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่อง
ดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

๖.๒.๕ ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงาน  
เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร 
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายชื่อ คือ  
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์  เสาแก้ว) 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่อง
ดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขอทบทวนยกเลิกมติการนําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้ังเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่              

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๘ เรื่อง ขออนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้ังเป็นงบประมาณ     
รายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการนําเงินรายได้
สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนําเงินงบประมาณรายได้คงเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวนเงิน ๒,๔๓๘,๔๕๖.๒๖ บาท         
(สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทย่ีสิบหกสตางค์) และมอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป        
ทั้งน้ี เน่ืองจากการนําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจํา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งต้องนําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีการใช้เงินงบประมาณดังกล่าวไม่ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ น้ัน 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอทบทวนยกเลิกมติการนําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ออกจากที่ประชุม                   
ในคราวดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ทบทวนยกเลิกมติการนําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ออกจากที่ประชุมในคราวดังกล่าว ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนเรื่องการนําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้ังเป็น
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ออกจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา ข้อจํากัด และข้อควรปรับปรุงของผู้อํานวยการกองหรือส่วนงาน 
รวมถึงเพ่ือนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัย จึงขอเสนอพิจารณาการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูอํ้านวยการกอง/ศนูย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขอเสนอพิจารณา กรณี การแต่งต้ังหัวหน้างานภายในสํานักงานคณะแพทยศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 

  ตามบันทึกข้อความคณะแพทยศาสตร์ งานบริหารงานบุคคล ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๘(๐๑)/๑๔๔๕ ลงวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อความคณะแพทยศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๘(๐๑)/๒๐๖๒  ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒               
กรณีคณะแพทยศาสตร์ได้ขออนุมัติยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๒๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง 
แต่งต้ังหัวหน้าส่วนงานภายในคณะแพทยศาสตร์ และกรณีคณะแพทยศาสตร์ได้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
หัวหน้างานภายในคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
สํานักงานคณะและสํานักงานวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ และสอดคล้องกับโครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์       
ตามบันทึกข้อความ คณะแพทยศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๘(๐๑)/๒๐๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ น้ัน 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณา กรณี การแต่งต้ังหัวหน้างานภายในสํานักงานคณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๒๑- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑. กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอความเห็นเรื่องการยกเลิกคําสั่งแต่งต้ังหัวหน้าสว่นงานภายในคณะแพทยศาสตร ์                  
ไว้แล้ว ความว่า “การแต่งต้ังหัวหน้างานภายในสํานักงานคณะ/วิทยาลัย โดยโครงสร้างจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา                 
เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณะและสํานักงานวิทยาลัย ตามบันทึกแนบท้าย บันทึกข้อความ คณะแพทยศาสตร์ 
งานบริหารงานบุคคล ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๘(๐๑)/๑๔๔๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑” 
  ๒. ต่อมามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าว และมีความเห็นว่าให้คณะแพทยศาสตร์พิจารณา                   
ให้รอบคอบประเด็นผลดี ผลเสีย และผลกระทบต่อบุคคลและคณะวิชา ฯ ในปัจจุบัน ทั้งน้ีได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่
แจ้งต่อคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้คณะแพทยศาสตร์กําหนดโครงสร้างในการบริหารจัดการภายในคณะวิชาฯ ให้เป็นไป                   
ตามบริบทหรือความเหมาะสมและให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของหน่วยงาน โดยอาจนําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ                
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความเห็นชอบ เพ่ือกําหนดหน่วยงานเพ่ิมเติม และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสร้างภายในของคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 
  ๓. กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดต้ัง                 
ส่วนงานการบริหารงานและกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ วรรคสาม และข้อ ๑๗ วรรคสี่ ซึ่งได้กําหนดให้ในสํานักงาน
คณะอาจแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ให้มี “หัวหน้างาน” เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานน้ัน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการจัดต้ังหน่วยงานย่อย ระดับงาน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ประกอบกับประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณะและสํานักงาน
วิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดหน่วยงานย่อยระดับงานของคณะ/วิทยาลัยไว้สี่งาน คือ ๑. งานธุรการ                    
๒.งานการเงินและพัสดุ ๓.งานนโยบายและแผน ๔.งานบริการการศึกษา อน่ึง คณะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                   
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีงานปฏิบัติการเพ่ิมอีก ๑ งาน จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดโครงสร้างภายใน
ของคณะแพทยศาสตร์เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
  ๔. กองการเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรพิจารณาเก่ียวกับการแต่งต้ังหัวหน้างาน ภายในสํานักงาน     
คณะแพทยศาสตร์ ดังน้ี 
   ๔.๑ เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาคําสั่ง       
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๒๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังหัวหน้าส่วนงานภายในคณะแพทยศาสตร์               
เน่ืองจากคําสั่งดังกล่าวมีผลต้ังแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ก่อนวันที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการจัดต้ังส่วนงานการบริหารงานและกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศให้มีผลใช้บังคับในวันที่               
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในบทเฉพาะกาลข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับฉบับดังกล่าว ได้กําหนดไว้ว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน         
ที่ได้รับการแต่งต้ังแล้วและยังดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ คงดํารงตําแหน่งต่อไป” ประกอบกับ           
ในข้อบังคับ ไม่ได้กําหนดให้การแต่งต้ังหัวหน้างานจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
ดังน้ัน คําสั่งฉบับดังกล่าวจึงยังคงมีผลอยู่ต่อไปจนกว่าจะถูกยกเลิก เพิกถอนตามกระบวนการ แต่ทั้งน้ี จะต้องไม่กระทบ
สิทธิที่มีอยู่ก่อนของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดยชอบจากมหาวิทยาลัย หากภายหลังคณะแพทยศาสตร์            
ได้รับความเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  
   ๔.๒ เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาหากภายหลัง     
คณะแพทยศาสตร์เห็นสมควรกําหนดให้มีโครงสร้างที่ไม่เป็นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยมีความประสงค์            
ให้เป็นไปตามบริบทหรือความเหมาะสมของคณะแพทยศาสตร์ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานภายใน           
คณะแพทยศาสตร์อย่างสูงสุด ซึ่งอาจนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป            
   ทั้งน้ี คณะแพทยศาสตร์ได้กําหนดให้มีโครงสร้างนอกเหนือจากประกาศที่ไม่เป็นไปตามประกาศ       
มหาวิทยาลัยพะเยาฯ เพ่ิมอีก ๓ หน่วยงาน คือ ๑.งานกิจการนิสิต ๒.งานวิจัยและบริการวิชาการ ๓.งานพัฒนาบุคลากร 

๕. ภายหลังที่ประชุม... 



-๒๒- 
 

  ๕. ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
กําหนดโครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ และ/หรือมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์แล้ว 
เห็นสมควรให้คณะแพทยศาสตร์เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือออกคําสั่งมหาวิทยาลัยแต่งต้ังหัวหน้างานภายในคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
กรณี การแต่งต้ังหัวหน้างานภายในสํานักงานคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รวบรวมการกําหนด
โครงสร้างของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติการต่ออายุสัญญาบันทึกข้อตกลงของโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้

ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดําเนินโครงการ
กระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) กับสํานักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) ต้ังแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีอายุสัญญา ๓ ปี เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึง
ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นการขยายความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ            
และสถาบันศึกษาทุกภูมิภาค และเพ่ือเป็นศูนย์กลางเช่ือมต่อองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายความร่วมมอื     
ทางวิชาการในระดับภูมิภาค โดยเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หน่วยงานภายใต้สํานักบริหาร        
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้แยกตัวจากสํานักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) แล้ว                  
และได้มีการจัดต้ังเป็นองค์การมหาชน ภายใต้ช่ือหน่วยงาน “สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
สํานักนายกรัฐมนตรี” น้ัน 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขออนุมัติการต่ออายุสัญญาบันทึกข้อตกลงของโครงการกระจาย
โอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) ระหว่างสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์                  
(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอายุสัญญา ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติการต่ออายุสัญญาบันทึกข้อตกลงของโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค 
(miniTCDC) ระหว่างสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอายุสัญญา ๓ ปี 
ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ต่อไป       
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบการต่ออายุสัญญาบันทึกข้อตกลงของโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้           

ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) ระหว่างสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอายุสัญญา ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

๒. มอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒         
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง)              
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ                
และระดับปริญญาโท แผน ข และมอบกองบริการการศึกษา เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป              
ทั้งน้ี หน่วยกฏหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทิน
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับนิสิต                 
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕... 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒                   

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗                
เป็นต้นไป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และมอบ               
กองบริการการศึกษา เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี หน่วยกฏหมาย ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา              
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗             
เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับนิสิต                    
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป 

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

สําหรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒                   
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติกําหนดเน้ือหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติสําหรับนิสิต
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเน้ือหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒              
และมอบกองบริการการศึกษา เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี หน่วยกฏหมาย                  
ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเน้ือหาสาระ
การสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเน้ือหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับนิสิต                
ระดับปริญญาเอก ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเน้ือหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 
สําหรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง แนวปฏิบัติการของดวันทําการของส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยประธานในที่ประชุม ขอหารือกรณีที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๑ 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ข้อ ๗ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่จะไปปฏิบัติงานหรือจัดโครงการนอกสถานท่ี           
ให้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน อย่างน้อยหน่วยงานละ ๒ คน พร้อมทั้งจัดทําหนังสือเวียนแจ้ง              
โดยระบุรายช่ือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่นิสิตหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการทราบต่อไป ทั้งน้ี กรณทีี่มี
การแจ้งเวียนของดวันทําการของส่วนงานต่าง ๆ น้ัน มหาวิทยาลัยพะเยาไม่มีนโยบายให้งดเว้นวันทําการ               
เน่ืองจากเป็นวันปฏิบัติงานปกติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานหน่วยกฎหมาย ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา          
เรื่อง การไปปฏิบัติงานและจัดโครงการนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา              
ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง

โรงเรียนบ้านน้ําจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี              
เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าพบท่านองคมนตรี พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์ และได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่างโรงเรียนบ้านน้ําจวง ตําบลบ่อภาค อําเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒            
ซึ่งกองกิจการนิสิต ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่างโรงเรียนบ้านนํ้าจวง 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ทั้งน้ี หน่วยกฏหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนา         
ทักษะอาชีพ ระหว่างโรงเรียนบ้านนํ้าจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่างโรงเรียนบ้านนํ้าจวง    
ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง 
โรงเรียนบ้านนํ้าจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 

๒. มอบกองกิจการนิสิต นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ           
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๖.๓.๑.๑ สาระการนําเสนอ 
๑) จุดเด่นวิทยาลัยการศึกษา 
๒) ปัญหาและอุปสรรค 
๓) แนวทางในการดําเนินการหลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษา 

๖.๓.๑.๒ จุดเด่นของหลักสูตร 
๑) ทันสมัย 
๒) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
๓) จัดบริหารหลักสูตรคู่ขนานครู ๒ ปริญญา เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 
๔) การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ 
๕) จัดทําการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
๖) จัดทําคลังข้อสอบ 
๗) การสร้างสื่อ 

๖.๓.๑.๓ อาจารย์ 
๑) มีผลงานทางวิชาการครบทุกคน 
๒) งบพัฒนาแต่ละปี BLOCK GRANT คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และงบพัฒนาตนเองคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓) งบวิจัยปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคน 
๔) จบปริญญาเอก > ๙๑.๖๗% 

๖.๓.๑.๔ บุคลากรสายสนับสนุน 
๑) ได้รับการพัฒนาโดยแต่ละปีจัดงบ Block Grant คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และงบพัฒนาตนเอง

หัวละ ๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๑.๕ นิสิตวิทยาลัยการศึกษา... 



-๒๗- 
 

๖.๓.๑.๕ นิสิตวิทยาลัยการศึกษา 
๑) มีคุณภาพมีงานทําหลังจบการศึกษามากกว่า ๗๐% 
๒) มีความสามารถในการสอบแข่งขันบรรจุเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษามากกว่า ๕๐% 

๖.๓.๑.๖ ข้อมูลตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา 
ที่ ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/สาขา หมายเหตุ 
๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ การบริหารการศึกษา  
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบริหารการศึกษา  
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบริหารการศึกษา  
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  วัฒนาธร ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรและการสอน  
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  อํานวยรัตน์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบริหารการศึกษา  
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ําฝน  กันมา  ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การวัดและประเมินผล 

ทางการศึกษา 
 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา  
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  บูรณะชาติ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบริหารการศึกษา  
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือชา  ลดาชาติ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรและการสอน  
๑๐ ดร.สุนทร  คล้ายอํ่า ปริญญาเอก อาจารย์ การบริหารการศึกษา  
๑๑ ดร.วิไลภรณ์  ฤทธิคุปต์ ปริญญาเอก อาจารย์ หลักสูตรและการสอน  
๑๒ ดร.วัชระ  จตุพร ปริญญาเอก อาจารย์ การบริหารการศึกษา  
๑๓ ดร.ณัฐวุฒิ  สัพโส ปริญญาเอก อาจารย์ การบริหารการศึกษา  
๑๔ ดร.รุ่งทิวา  กองสอน ปริญญาเอก อาจารย์ หลักสูตรและการสอน  
๑๕ ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ ปริญญาเอก อาจารย์ หลักสูตรและการสอน  
๑๖ ดร.วิลาวัลย์  โพธิ์ทอง ปริญญาเอก อาจารย์ เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมทางการศึกษา 
 

๑๗ ดร.วิลาวัลย์  สมยาโรน ปริญญาเอก อาจารย์ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมทางการศึกษา 

 

๑๘ ดร.ลําไย  สีหามาตย์ ปริญญาเอก อาจารย์ หลักสูตรและการสอน  
๑๙ ดร.อาภาพรรณ  ประทุมไทย ปริญญาเอก อาจารย์ การวัดผลการศึกษา  
๒๐ ดร.นริศรา  เสือคล้าย ปริญญาเอก อาจารย์ การวัดผลการศึกษา  
๒๑ ดร.ธารารัตน์  มาลัยเถาว์ ปริญญาเอก อาจารย์ การบริหารการศึกษา  
๒๒ ดร.ศานิตย์  ศรีคุณ ปริญญาเอก อาจารย์ หลักสูตรและการสอน  
๒๓ ดร.นรินธร์  นนทมาลย์ ปริญญาเอก อาจารย์ เทคโนโลยีและ 

ส่ือสารการศึกษา 
 

๒๔ ดร.วรรณกร  พรประเสริฐ ปริญญาเอก อาจารย์ วิจัยและประเมิน 
ผลการศึกษา 

 

๒๕ นางสาวเมทิกา  เลิศปฐมา ปริญญาโท อาจารย์ หลักสูตรและการสอน  
๒๖ นางสาวดรุณี  อภัยกาวี ปริญญาโท อาจารย์ จิตวิทยาพัฒนาการ ลาศึกษาต่อ 
๒๗ นายตระกูลพันธ์  ยุชมพู ปริญญาโท อาจารย์ คณิตศาสตร์ ศึกษาต่อ 
๒๘ นายพิศาล  เครือลิต ปริญญาโท อาจารย์ หลักสูตรและการสอน ศึกษาต่อ 
๒๙ นางสาวขวัญชนก  ขําต้ัง ปริญญาตรี อาจารย์ สังคมศึกษา  
๓๐ นายอรรถพล  คณิตชยางกูร ปริญญาตรี อาจารย์ สังคมศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๑.๗ แผนภูมิ... 



-๒๘- 
 

๖.๓.๑.๗ แผนภูมิสรุปข้อมูลอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา 
๑) รองศาสตราจารย์  จํานวน ๑ คน  

อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒ คน 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน ๘ คน  

อยู่ระหว่างดําเนินการ  จํานวน ๑๐ คน 
๓) คุณสมบัติไม่ครบ  จํานวน ๕ คน  

คุณสมบัติครบแต่ยังไม่ได้ย่ืน  จํานวน ๒ คน 
๖.๓.๑.๘ ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์) ๑๒๑ ๑๐๐ ๙๒ ๘๓ ๒๕ 
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (เคมี) ๓๑ ๓๒ ๓๙ ๔๗ ๑๓ 
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ชีววิทยา) ๖๐ ๖๕ ๗๓ ๕๖ ๘ 
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ฟิสิกส์) ๑๖ ๒๘ ๒๔ ๒๔ ๕ 
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) ๑๔ ๒๐ ๑๘ ๑๐ ๘ 
กศ.บ. (การศึกษา) และ ศศ.บ. (ภาษาไทย) ๑๙๖ ๑๔๘ ๑๗๐ ๑๓๗ ๑๘ 
กศ.บ. (การศึกษา) และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๑๓๕ ๑๔๘ ๑๓๙ ๑๒๖ ๔๓ 

รวมทัง้หมด ๕๗๓ ๕๔๑ ๕๕๕ ๔๘๓ ๑๒๐ 
 

๖.๓.๑.๙ ข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 

ระดับปริญญาโท 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก - - - - ๑ 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) แผน ก ๒ ๑ ๑ ๑ - 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ข ๑๖ ๑๑ ๑ - - 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) แผน ข ๓ ๘ ๕ ๘ - 
ระดับปริญญาโท (วิทยาเขตเชียงราย) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ข ๔๓ ๑๔ ๓ ๑ ๑ 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) แผน ข ๑๘ ๑๒ ๑๔ - - 

รวมทัง้หมด ๘๒ ๔๖ ๒๔ ๑๐ ๒ 
 

๖.๓.๑.๑๐ ข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 

ระดับปริญญาเอก 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  ๘ ๔ ๔ ๕ ๓ 
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) ๔ ๓ ๒ ๒ - 

รวมทัง้หมด ๑๒ ๗ ๖ ๗ ๓ 

๖.๓.๑.๑๑ วีดิทัศน์การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖.๓.๑.๑๒ ภาพกิจกรรมของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา 
๖.๓.๑.๑๓ กิจกรรมเสริมความเป็นครูของนิสิต ตาม (มค.อ. ใหม่) 

๑) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาและชุมชน 
๑.๑) การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 
๑.๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  

 
 
 
 

๒) กิจกรรมเสริมความเป็นครู... 



-๒๙- 
 

๒) กิจกรรมเสริมความเป็นครู ปีละไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม ดังน้ี 
๒.๑) กิจกรรมกิจกรรมบังคับ ได้แก่ 

๒.๑.๑) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ ให้จัดเป็นประจําทุกปีการศึกษา 
๒.๑.๒) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็งใหจ้ัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังน้ี 

- กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
- กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 
- กิจกรรมการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย   
- ปลูกฝังความซื่อสัตย์และต่อต้านทุจริตคอรัปช่ัน 
- กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด/ ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการต้ังครรภ์ โดยไม่มีความพร้อม 

๒.๒) กิจกรรมเสริมความเป็นครู ปีละไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม ดังน้ี 
๒.๒.๑) กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู 
๒.๒.๒) กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒.๒.๓) กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 
๒.๒.๔) กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู 

- กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
- กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางจริยธรรม 

๖.๓.๑.๑๔ Problem 
๑) Solution ๑ 
๒) Solution ๒ 
๓) Solution ๓ 

๖.๓.๑.๑๕ ปัญหาและอุปสรรค 
๑) หลักสูตร 

- การประสานงานในการบริหารหลักสูตรคู่ขนาน ๒ ปริญญาเนื่องจากบริหารร่วมกัน ๓ คณะ  
- การจัดการเรียนการสอนนิสิตเป็นหมู่เรียนละ ๓๐ คน ตามเกณฑ์คุรุสภา ทําให้มีจํานวน 

section มาก 
๒) อาจารย์ 

- คณาจารย์มีภาระงานสอนมาก 
- การผลักดันงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาได้จริง 
- พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุค 
- พัฒนาอาจารย์ที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ 
- การจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ทําให้ใช้งบประมาณจํานวนมาก 

๓) บุคลากร 
- ทักษะการปฏิบัติงานหลากหลาย โดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           

ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 
 
 
 
 
 

๔) นิสิต... 



-๓๐- 
 

๔) นิสิต 
- การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก 
- ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 
- ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 

๖.๓.๑.๑๖ แนวทางในการดําเนินการหลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษา 
๑) การพัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิต “แข็งแกร่งวิชาการ เช่ียวชาญวิชาวิชาชีพครู สามารถผลิตสื่อเทคโนโลยี

และสร้างนวัตกรรม 
๒) ดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และจัดหาปัจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอ เพ่ือให้นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตาม ELO 
ของหลักสูตร 

๓) ด้านการวิจัย จะดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก เพ่ือผลักดันให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

๔) ด้านการบริการวิชาการ จะดําเนินการให้บุคลากรและชุมชนเป้าหมาย 
๕) ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
๖) ด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ  จะดําเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บ 

และรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสิน 
๗) การจัดทํารายวิชาการสอน Online (e-learning) 
๘) การจัดทําคลังข้อสอบ พัฒนาระบบข้อสอบ 
๙) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรของ สกอ. และคุรุสภา 
๑๐) ขยายแขนงวิชาเอกให้เพียงพอกับความต้องการผลิตครูของ สพฐ. สอศ. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
๑๑) พัฒนาสาระในหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตามเจตนารมณ์ของคุรุสภา (Competency Based 

Curriculum) ตลอดจนจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุค C.๒๑ 
๑๒) เร่งจัดทําข้อมูลสารสนเทศของหลักสูตร ระบบออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
๑๓) จัดทําหลักสูตร ระยะสั้นเพ่ือพัฒนาครูประจาํการ บุคคลทั่วไป และผู้สูงวัย 
๑๔) สนับสนุนการจัดต้ังวงดนตรีสากลและดนตรีพ้ืนเมือง 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๒.๑ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้ประกาศแจ้งรายช่ือหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหลักสูตรที่ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือก             
เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม ว่าด้วย การสมัครการสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (สนามเล็ก) ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๒ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๓ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (UP ITA)  

 
๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย... 



-๓๑- 
 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ ผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ค.ป.ก.) 
 

๖.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ แจ้งกําหนดการประชุมเพ่ือนําเสนอเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒             
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๕ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา แจ้งกําหนดการโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตช้ันปีที่ ๑ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ปรับความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้าศึกษาจริง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้
ชีวิตแก่นิสิต อันจะนําไปสู่การปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์
กับลูกศิษย์ และระหว่างเพ่ือน รวมทั้งเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยแก่นิสิต ระหว่างวันที่ 
๑๗ เมษายน – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการและการใช้ชีวิต 
(คณะ/วิทยาลัย) ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และกําหนดให้มีการปฐมนิเทศน์          
และให้โอวาทนิสิตใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

๖.๓.๖ ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและกันคุณภาพการศึกษา รายงานการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๘ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากแผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการทุนอุดหนุน
การวิจัยในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๓๒- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


