
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๔.๐๐ 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม) 
๘. รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สุทธิดา  พงษ์พันธ์งาม) แทน 
๑๒. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง) 
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี) แทน 
๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.รัติยา  ฟิชเชอร์) แทน  
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จําปาทอง) แทน  

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์) แทน 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๑. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายสันติ  ศิริคชพันธ์ุ) แทน 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

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

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๖. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๗. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายสุพจน์  มานะสุข) แทน 

๒๘. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวเนตรชนก  สุขย่ิง) แทน 

๒๙. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๓๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๓๑. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๒. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา)  

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
 
 

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

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๘. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๑๐. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อํานวยการกองแผนงาน 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๔. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารนํ้าด่ืม 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายอดิสร  ผลศภุรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิง ในการเข้าร่วมการประชุมเพ่ือนําเสนอวิสัยทัศน์
และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและหน่วยงาน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดตราวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ในพ้ืนที่เขต
ตรวจราชการที่ ๑๖ (เชียงราย เชียงม่วน พะเยา แพร่) เพ่ือติดตามการดําเนินงานและดําเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดพะเยา 
โดยนายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานปลัด                   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดพะเยา... 
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จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ ๑๕ (เชียงราย) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและ
ลงพ้ืนที่ตรวจ ณ วนอุทยานร่องคําหลวง ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา เรื่อง การศึกษาวิจัย 
และอนุรักษ์นกยูงไทยในพ้ืนที่วนอุทยานร่องคําหลวง ของมหาวิทยาลัยพะเยา และได้ตรวจเย่ียมโรงคัดแยกขยะ 
และกระบวนการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยพะเยาและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้นกยูงไทย อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา    

๓. ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๖๒ 

ต้ังแต่วันที่ ๑๐ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการส่งเสริมความใส่ใจเรื่องสุขภาพร่างกายให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเป็น           
การสร้างขวัญกําลังใจ ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

๕. กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี                  
มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๓๖ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร

เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนดให้ผู้ขอเบิก                 
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๓๖ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)                       
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๘๖,๑๗๐.๓๖ บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบหกสตางค์) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม            
๒๕๖๑ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๓๖ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏ                 
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒           
จํานวน ๑๓๖ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๓๖ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๓,๗๘๖,๑๗๐.๓๖ บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบหกสตางค์)  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๑๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ The Garfens of Dindor Palace สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. จัดกิจกรรมวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในช่วงสัปดาห์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ ๑๐ และประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งขอความกรุณา 
ส่งกําหนดการ รูปแบบการจัดกิจกรรม และรูปภาพหรือวีดีโอการจัดกิจกรรมดังกล่าว กลับไปยังฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. 
ทาง Email : Contacts@cupt.net ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ น้ัน  

   สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอการจัดกิจกรรมวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การจัดกิจกรรมวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ต่อไป 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งข้อมูลจัดกิจกรรมวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ไปยังสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันศุกร์ที่ 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  

๒. ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเน่ือง
ในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา การแต่งกายสวมเสื้อสีเหลือง  

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม              
ขอแจ้งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์          
ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๒ คุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งสําเนาหนังสือสาํนักงาน 
ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
จํานวน ๒ คุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง กําหนดการโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา          
และแนะแนวสัญจร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งกําหนดการโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา     
และแนะแนวสัญจร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา และช้ีแจงข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒                     
จํานวน ๑๔๓ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน 
๑,๒๒๗,๕๒๘,๘๖๐.๖๑ บาท (หน่ึงพันสองร้อยย่ีสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)              
และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๑,๒๑๘,๗๗๔,๔๘๕.๔๘ บาท (หน่ึงพันสองร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 



-๘- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๔ 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 ๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน

การให้บริการทางการแพทย์ตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์   

ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  
และศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบสัญญาเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า  
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการ
ปรับแก้ไขคําในการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา กับกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ  
ก่อนรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๙- 
 

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

 

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

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

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการประสานการปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือ 
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหา วิทยา ลั ยพา ยัพ  มหา วิทยา ลั ยหอการค้ า ไทย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหา วิทยาลั ยศิ ลปากร  จุ ฬาลงกรณ์ มหา วิทยา ลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท ฟู้ด
เฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยพะเยา  
และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด ในวันที่ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 
 

 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗... 



-๑๐- 
 

- 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 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา 
ระหว่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
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  

ฝ่ ายเลขานุการ  ไ ด้ ดํ า เนินการนํ า  ( ร่ าง )  ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขมติที่ประชุมต่อไป 

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) 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการนํา  
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๓) กลุ่มสังคมศาสตร์... 



-๑๑- 
 

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 

 
๖.๒.๔ ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงาน  

เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี  

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้ เสนอรายชื่อ คือ  
คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการนํา 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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 ในการนํา 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙... 



-๑๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ ขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อและปรับโครงสร้าง

หน่วยงานของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อและปรับโครงสร้างหน่วยงานของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
๒. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการนําเรื่อง การเปลี่ยนชื่อและ   
ปรับโครงสร้างหน่วยงานของกองบริหารงานวิจัยและ   
ประกันคุณภาพการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

๔.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ
ผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา
กระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดา  
ชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมี  
สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์
สํ าหรับผู้ มีภาวะน้ํ าตาลในเลือดสูง   
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน  
เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา   

กระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิ ร์บปราศจากการใช้สารเคมีสู่ผลิตภัณฑ์   
เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์สําหรับผู้ มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ภายใต้โครงการส่งเสริม  
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําส่งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน 
โครงการการพัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดา  
ชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมี สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เชิงพาณิชย์สําหรับผู้มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน  
เพื่อแก้ ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  
ใ ห้ กั บภาค อุ ตสาหกรรม  ( Talent Mobility)  ประจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา  กับมหาวิทยาลัยพะเยา  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๑๓- 
 

๔.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ
ผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวอินทรีย์
และสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย 
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย  
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน  
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม   
(Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ระหว่ างสํ านั กงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากข้าวอินทรี ย์และสมุนไพรที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม   
ของผู้ประกอบการเกษตรอินทรี ย์ ไทย  ภายใต้ โครงการส่ ง เส ริมใ ห้บุ คลากร วิจั ย  
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน 
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ อสุ ขภาพ  
จากข้าวอินทรีย์และสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน 
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  
ใ ห้ กั บภาค อุ ตสาหกรรม  ( Talent Mobility)  ประจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา  กับมหาวิทยาลัยพะเยา  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่ง
มอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา
ระบบจัดการแผนกซ่อมบํารุงรถเพื่อเพิ่ม  
ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขัน  
ของธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการ
ส่ งเสริ มให้ บุ คลากรวิ จั ยในสถาบั น 
อุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข
ปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนาระบบ

จัดการแผนกซ่อมบํารุงรถเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์   
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา   
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อนําส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน 
โครงการการพัฒนาระบบจั ดการแผนกซ่อมบํ ารุ งรถ   
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ 
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา  
ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา  กับมหาวิทยาลัยพะเยา  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๑๔- 
 

๔.๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ
ผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา 
และปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการ
ผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยี   
ที่ ทันสมัย ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ 
บุ คลากรวิ จั ยในสถาบั นอุ ดมศึ กษา   
ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิ ตใ ห้กั บ
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  (Talent Mobility) 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา  

และปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย                      ภายใต้
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา               และ
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อนําส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน 
โครงการการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
ถั่วลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา  กับมหาวิทยาลัยพะเยา  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการย่อย ๑/๒๕๖๒ ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน   
ในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างสํานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิ จั ยและนวั ตกรรมแห่ งชาติ  กั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย ๑/๒๕๖๒ ภายใต้บันทึกข้อตกลง  

ความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
การแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย ๑/๒๕๖๒ 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) 
ระหว่างสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๔ ชี้แจง... 



-๑๕- 
 

๔.๔ ชี้ แจงเหตุผลความจํ าเป็นการส่ ง
เอกสาร เบิ กจ่ ายล่ าช้ า  ใน เ ดื อน
สิงหาคม ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
จํานวน ๙๔ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ 
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน 

๙๔ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๒,๔๒๔.๐๖ บาท 
(หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทหกสตางค์) 

๒. มอบกองคลัง สรุปสถิติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้าของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  
ทุกรอบ ๖ เดือน และนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
 

๑. กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. กองคลัง ได้ดําเนินการจัดทําสรุปสถิติการส่งเอกสาร

เบิกจ่ายล่าช้า รอบ ๖ เดือน เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
จัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือน
กระจก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... และ  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   
การบริหารงานหน่วยรับรองการจัดการ   
ก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน   
หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ในการนํา ( ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เ รื่อง  
จั ด ตั้ งหน่ วย รั บรองการจั ดการก๊ าซ เ รื อนกระจก 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ .  . . .  และ ( ร่ าง ) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานหน่วยรับรองการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 

๖.๑.๒ ขออนุมัติโครงสร้างสถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี และขออนุมัติ  
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  
ว่าด้วย การดําเนินงานของสถาบัน
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการโครงสร้างสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (ร่าง)   

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดําเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปรับแก้ไขโครงสร้างสถาบันนวัตกรรม  
และถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดําเนินงาน   
ของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนประสาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้ดําเนินการนําโครงสร้างสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดําเนินงานของ
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑.๑ ขออนุมัติ... 



-๑๖- 
 

๖.๒.๑.๑ ขออนุ มั ติค่าอาหารสําหรับผู้ เข้าร่วม
โครงการประชุ มวิ ชาการนั กศึ กษา   
ระดั บนานาชาติ  จ า กป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและ
อัตราการเบิ กจ่ ายจากเงิ นรายได้   
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองคลัง ประสานคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อปรับแก้ไข
รายละเอียดรายการอัตราการเบิกจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสาน  
หน่วยกฎหมาย ตรวจสอบการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการอัตรา   
การเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงิน  
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองคลั ง ในการนําเ รื่อง  
ขออนุมัติค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
นักศึกษา ระดับนานาชาติ จากประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่ อง รายการและอั ตราการเบิ กจ่ ายจากเงิ นรายได้    
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอคณะกรรมการการเงิน  
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
๖.๒.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

กองกิจการนิสิต ได้ ดําเนินการนํ า  ( ร่ าง )  ประกาศ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๒ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย 
ระดับงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ 

ม ติ   ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มั ติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน   
กองการเจ้าหน้าที่ ดังนี ้
๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน เป็น ๖ งาน ดังนี้  

๑.๑ งานธุรการ (คงเดิม) 
๑.๒ งานบริหารตําแหน่งและอัตรากําลัง (ปรับจากงานทะเบียนประวัติ และงานบริหารตําแหน่ง 

แผนอัตรากําลัง และติดตามประเมินผล) 
๑.๓ งานสวัสดิการ (ปรับจากงานสวัสดิการบุคคล) 
๑.๔ งานเงินเดือนและคา่ตอบแทน (คงเดิม) 
๑.๕ งานส่งเสริมและพัฒนา (เปลี่ยนชื่อจากงานทุนการศึกษาและฝึกอบรม) 
๑.๖ งานสารสนเทศ (เปลี่ยนชื่อจากงานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์) 

๒. อนุ มั ติปรับเปลี่ยนหน่วยงาน ระดับงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
โดยแยกจาก กองการเจ้าหน้าที่ ให้ไปสังกัดภายใต้สํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 
๒.๑ จาก “งานสภาพนักงาน” เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาพนักงาน” และให้โอนย้ายครุภัณฑ์

สํานักงาน พร้อมทั้งงบประมาณประจําปี ๒๕๖๒ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการ
ดําเนินงาน ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ และสภาพนักงาน ตกลงกัน  

๑. กองการเจ้าหน้าที่ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบโครงสร้าง

หน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําประกาศ
การปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ 

๓. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียด 
การย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล          เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว 

๒.๒ จาก “งานนิติการ”... 



-๑๗- 
 

๒.๒ จาก “งานนิติการ” เปลี่ยนเป็น “หน่วยกฎหมาย” และให้โอนย้ายครุภัณฑ์สํานักงาน พร้อม
ทั้งงบประมาณประจําปี ๒๕๖๒ ที่ เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการดําเนินงาน  
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยกฎหมาย ตกลงกัน      

๓. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย  
ระดับงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ 

๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัด  
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

๖.๒.๓ ขออนุมัติย้ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงการเกษตรและความอยู่รอด  
ของมนุษยชาติ ไปสังกัดยัง           คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการย้ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ  

ไปสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถสนับสนุนการบริการ   
การจัดการของสถาบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจ   
ของศูนย์ ต่อไป 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการนําเรื่องการย้ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตรและความอยู่รอด ของมนุษยชาติ ไปสังกัดยัง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๔ ขออนุมัติ... 



-๑๘- 
 

๖.๒.๔ ขออนุมัติลดจํานวนงานและเปลี่ยนแปลง
ชื่องานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการลดจํานวนงาน จาก ๔ งาน เป็น ๓ งาน และเปลี่ยนแปลงชื่องานภายในสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเป้าหมายในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดับ ชื่องานเดิม ลําดับ ชื่องานใหม่ 

๑ งานธุรการ ๑ งานธุรการ (เดิม) 
๒ งานจัดประชุมและประสานงาน ๒ งานประชุม 

๓ งานเลขานุการคณะกรรมการที่ตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย 

๓ งานกิจการพิเศษ 

๔ งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ - - 
๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย  

ระดับงาน ภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๑. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบลดจํานวนงาน
และ เป ลี่ ยนแปลงชื่ อ ง านของสํ านั ก งานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา  

๖.๒.๕ บันทึกความเข้าใจแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ 
ความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรวัดรังสี  
ทางชี วภาพของประเทศ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรวัดรังสีทาง

ชีวภาพของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการประสานลงนามบันทึกความเข้าใจ
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรวัดรังสี
ทางชีวภาพของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  
กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อนประสานสํานักงาน   
สภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเ รื่องดังกล่ าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๖.๒.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
รายวิชาการศึกษาอิสระ สําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

การศึกษาอิสระ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
รายวิชาการศึกษาอิสระ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๘ (ร่าง) ประกาศ... 



-๑๙- 
 

๖.๒.๘ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ ใช้ ในการวัด   
และประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

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

และประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

เสนอตามขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัด  
และประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ... ประสานการตรวจสอบ กับหน่วยกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑๔ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย 
ระดับงานภายในกองแผนงาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี ้
๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองแผนงาน  
๒. อนุมัติปรับเปลี่ยนภาระงานของหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน เพื่อให้สอดคล้อง   

กับภารกิจของหน่วยงาน 
๒.๑ งานธุรการ 
๒.๒ งานงบประมาณ 
๒.๓ งานแผนยุทธศาสตร์ 
๒.๔ งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 
๒.๕ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 
๒.๖ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส 

๓. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย  
ระดับงาน ภายในกองแผนงาน 

 
 

๑. กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบการปรับโครงสร้าง

หน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองแผนงาน เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําประกาศและการปรับ
โครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน  

๖.๒.๑๕ ขออนุ มั ติปรับโครงสร้างในสั งกัด
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุ มั ติปรับโครงสร้างในสังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ให้ย้ายงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ไปสังกัดกองอาคารสถานที่ และให้ย้ายหน่วยพัฒนาเว็บไซต์  
ไปสังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน 
ภายในศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๑. อยู่ระหว่างดําเนินการของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ     

๒. หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบการปรับโครงสร้าง
ในสังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําประกาศ  
และการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน  
ภายในศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๓. กองการเจ้าหน้าที่... 



-๒๐- 
 

 ๓. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียด 
การย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล          เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว 

 
๖.๒.๑๖ ขออนุ มั ติ ย้ายสั งกัดและเปลี่ ยนชื่ อ

หน่วยงาน ของหน่วยบริหารความเสี่ยง 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติย้ายหน่วยบริหารความเสี่ยง จากเดิม ภายใต้สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

ไปสังกัดกองแผนงาน และเปลี่ยนชื่อหน่วยบริหารความเสี่ยง เป็น งานสนับสนุนการบริหาร   
ความเสี่ยงและความโปร่งใส 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน 
ภายในกองแผนงาน 

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

๑. หน่วยบริหารความเสี่ยง รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบการย้ายสังกัด

และเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ของหน่วยบริหารความเสี่ยง 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําประกาศ
และการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน 
ภายในกองแผนงาน 

๓. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียด 
การย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล          เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว 

 
๖.๒.๑๗ ขออนุมัติลดจํานวนงานและเปลี่ยนชื่องาน 

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติลดจํานวนงาน จาก ๖ งาน เป็น ๕ งาน ดังนี้ 

โครงสร้างองค์กรศูนย์บรรณสาร 
และสื่อการศึกษา (เดิม) 

โครงสร้างองค์กรสํานักหอสมุด 
และศูนย์เรียนรู ้(ใหม่) 

๑. งานธุรการ ๑. งานบริหารสํานักงาน 
๒. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. งานบริการ 
๓. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ๓. งานพัฒนาและวิเคราะห์ 
๔. งานพัฒนาและวิ เคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ 
๔. งานคลังข้อมูล 

๑. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. กองแผนงาน ได้ ดําเนินการนําเ รื่อง ขออนุ มั ติ   
ลดจํานวนงานและเปลี่ยนชื่องาน ของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๕. งานบริการสารสนเทศ... 
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๕. งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและ
ข้อมูลพิเศษ 

๕. งานเทคโนโลยี 

๖. งานห้องสมุดสาขา  

๒. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็น หอสมุดและศูนย์เรียนรู้ 
๓. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

๖.๒.๑๙ ขออนุ มั ติ เปลี่ ยนชื่ อและโครงสร้ าง
หน่ วยงาน ของศู นย์ ให้บริการและ
สนับสนุนนิสิตพิการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติโครงสร้างหน่วยงาน ของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๒. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ เป็น กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและ

นิสิตพิการ 
๓. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๑. กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. กองแผนงาน ได้ดําเนินการนําเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ

และโครงสร้างหน่วยงาน ของศูนย์ให้บริการและสนับสนุน
นิสิตพิการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เรียบร้อยแล้ว 

๓. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัด
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒๐ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน  
ในสังกัดกองกิจการนิสิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน ภายในสังกัดกองกิจการนิสิต ให้มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัด   

กองกิจการนิสิต 
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๑. กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบการปรับโครงสร้าง

หน่วยงานในสังกัดกองกิจการนิสิต เรียบร้อยแล้ว   
และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัด
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัด  
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๓. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัด
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

 

๖.๒.๒๑ ขออนุมัติ... 
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๖.๒.๒๑ ขออนุ มั ติ ย้ายโครงการจัดตั้ งศูนย์
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ล้ า น น า  ( ไ ต )   
เป็นหน่วยงาน ในสังกัดกองกิจการนิสิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติย้ายโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เป็นหน่วยงาน ในสังกัดกองกิจการนิสิต 
๒. อนุมัติเปลี่ยนชื่อจาก โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เป็น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (ไต) 
๓. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน  

ในสังกัดกองกิจการนิสิต 
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบการย้ายโครงการ

จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เป็นหน่วยงาน   
ในสังกัดกองกิจการนิสิต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน 
ในสังกัดกองกิจการนิสิต  

๓. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัด
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

 
 

๖.๒.๒๒ ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ของสํานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน ของสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑.๑ อนุมัติโอนย้ายหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาเป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑.๒ อนุมัติจัดตั้งหน่วยงานขึ้น ชื่อว่า “หน่วยจัดหารายได้” เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา   

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน   
ภายในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

๑. สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบการปรับปรุง
โครงสร้ างหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา   
ของสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําประกาศและการปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน ภายในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัด
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

๖.๒.๒๓ ขออนุมัติ... 



-๒๓- 
 

๖.๒.๒๓ ขออนุมัติโอนย้ายงานพัฒนาระบบ
คุณภาพและงานส่งเสริม และสารสนเทศ  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และอัตรากําลัง ไปสังกัดกองบริการ
การศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติโอนย้ายงานพัฒนาระบบคุณภาพและงานส่งเสริม และสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาและอัตรากําลัง ไปสังกัดกองบริการการศึกษา จํานวน ๗ อัตรา ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวรัตนา จุมปา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๑.๒ นางนงลักษณ์ คล้ายอ่ํา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๑.๓ นางสาวสุทธินี ศักดิ์สูง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๑.๔ นายชัยธวัช บุญยัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๑.๕ นางสาวกชามาส คําแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัย) 
๑.๖ นางกรณิการ์ วงศ์หลวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้หน่วยงาน) 
๑.๗ นางสาวเหมวรรณ ศรีสวุรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้หน่วยงาน) 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศโอนย้ายงานพัฒนาระบบคุณภาพและ   
งานส่งเสริม และสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไปสังกัดกองบริการการศึกษา  

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบการโอนย้าย  
งานพัฒนาระบบคุณภาพและงานส่งเสริมและสารสนเทศ  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและอัตรากําลัง  
ไปสั งกั ดกองบริการการศึ กษา  เ รี ยบร้อยแล้ ว  
และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําประกาศโอนย้าย  
ง า น พั ฒน า ร ะบบ คุณภาพและ ง านส่ ง เ ส ริ ม  
และสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ไปสังกัดกองบริการการศึกษา  

๓. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัด
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒๔ ขออนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน 
ของกองบริการการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา ดังนี้ 

๑.๑ โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ไปสังกัดกองกลาง 
๑.๒ โอนย้ายงานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ไปสังกัด

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อเป็น “งานผลิตสื่อนวัตกรรม” 
๑.๓ เปลี่ยนชื่อ “งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล” เป็น “งานทะเบียนนิสิต”  
๑.๔ เพิ่ม “งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ” 

๒. เห็นชอบให้รวมงานพัฒนาระบบคุณภาพและงานส่งเสริมงานสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็นงานประกันคุณภาพ 

๓. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน   
ภายในสังกัดกองบริการการศึกษา 

๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๑. กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบโครงสร้างการ

บริหารงาน ของกองบริการการศึกษา เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําประกาศและการปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน ภายในสังกัดกองบริการการศึกษา 

๓. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัด
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒๕ ขออนุมัติ... 



-๒๔- 
 

๖.๒.๒๕ ขออนุมัติปรับโครงสร้างภายในกองคลัง
และขอย้ายอัตรากําลังไปสังกัดกองกลาง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างภายในกองคลังและขอย้ายอัตรากําลังไป
สังกัดกองกลาง ดังนี้  
๑. อนุมัติโอนย้ายร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึก กองคลัง ไปสังกัดหน่วยงานกองกลาง 
๒. อนุมัติโอนย้ายอัตรากําลังของร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึก จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้ 

๒.๑ นางสาวธนพร เรืองเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) 
๒.๒ นางสาวนา คําปา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๓. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน  
ภายในสังกัดกองกลาง 

๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๑. กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการส่งมอบให้
กองการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว 

๒. หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบโครงสร้างภายใน
กองคลังและขอย้ายอัตรากําลังไปสังกัดกองกลาง 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําประกาศ
และการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ภายในสังกัดกองกลาง 

๓. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัด
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

 
๖.๒.๒๗ แนวทางการดําเนินงานด้านการประเมินผล

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑.๑ การประเมินประธานหลักสูตร 
๑.๒ การประเมินหัวหน้าส่วนงานวิชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า 
๑.๓ การประเมินผู้อํานวยการสํานัก 
๑.๔ การประเมินผู้อํานวยการกองและศูนย์ หรือตําแหน่งเทียบเท่า 
๑.๕ การประเมินอธิการบดี 
๑.๖ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและปรับแก้ไขแนวทางการปรับปรุงข้อบังคับ และประกาศ  
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ และประกาศการประเมินผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา  
โดยมีรายนาม ดังนี้ 
๓.๑ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 
๓.๒ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 
๓.๓ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์  เสาแก้ว) 

๑. กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. หน่วยกฎหมาย ได้ ดํ าเนินการตรวจสอบแนวทาง   

การดําเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบั ติ งาน  
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว   
และอยู่ระหว่างดําเนินการปรับแก้ไขแนวทางการปรับปรุง
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๔. หลักเกณฑ์... 



-๒๕- 
 

๔. หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้เปลี่ยน
องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน จาก หัวหน้าสาขาวิชา เป็น ประธานหลักสูตร 

๕. มอบหน่วยกฎหมาย ปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับแนวทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขมติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่                  

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว ดังน้ี 

๑. ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑.๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมาตรฐานอาจารย์          

มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิม มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เปลี่ยนเป็น 
เห็นชอบมอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฏหมายปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒       
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนออธิการบดี          
ลงนามต่อไป 

๒. ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒.๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๖ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ประจําปี พ.ศ. ... จากเดิม มอบฝ่ายเลขานุการ 
ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา        
เพ่ือพิจารณาอนุมั ติต่อไป เปลี่ยนเป็น มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
ประสานกับฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับปรุงข้อบังคับ            
ระเบียบและประกาศ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณา  

๒.๒ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๘ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ พ.ศ... จากเดิม มอบฝ่าย
เลขานุการประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป เปลี่ยนเป็น มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติกร 
ประสานกับฝ่ายเลขานุการ   ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา 

  กองกลาง จึงขออนุมัติแก้ไขมติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่                  
๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และคร้ังที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ       
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติแก้ไขมติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
และครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขมติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑.๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมาตรฐานอาจารย์          

มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิม มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เปลี่ยนเป็น 
เห็นชอบมอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฏหมายปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒       
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนออธิการบดี          
ลงนามต่อไป 

๒. ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒.๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๖ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ประจําปี พ.ศ. ... จากเดิม มอบฝ่ายเลขานุการ 
ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา        
เพ่ือพิจารณาอนุมั ติต่อไป เปลี่ยนเป็น มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
ประสานกับฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับปรุงข้อบังคับ            
ระเบียบและประกาศ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณา  

๒.๒ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๘ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ พ.ศ... จากเดิม มอบฝ่ายเลขานุการ
ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป เปลี่ยนเป็น มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติกร ประสานกับฝ่ายเลขานุการ   
ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดต้ังและดําเนินงาน
เครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and 
Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์          
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ MOU-CO-2561-5451-TH 
ฉบับเม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

แก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดต้ังและดําเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ MOU-CO-2561-5451-TH ฉบับเมื่อวันที่               
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) ทั้งน้ี หน่วยกฏหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   หน่วยกฏหมาย จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          
การจัดต้ังและดําเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and 
Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา      
เลขที่ MOU-CO-2561-5451-TH ฉบับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                   
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดต้ังและดําเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุน                      
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างสํานักงาน                     
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ MOU-CO-2561-5451-TH ฉบับเมื่อวันที่              
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดต้ังและดําเนินงาน
เครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology 
Assistance Program : ITAP) ระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ MOU-CO-2561-5451-TH ฉบับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) 

๒. มอบคณะพลังงานและสิง่แวดลอ้ม เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน            
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์

เทียนจิน กับมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง                  
ความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์     
เทียนจิน กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน                  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบงานวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน กับมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ไซแอมสปา เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี จํากัด กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ไซแอมสปา             
เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี จํากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี หน่วยกฏหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง                  
ความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   หน่วยกฏหมาย จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ไซแอมสปา             
เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี จํากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ไซแอมสปา เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี จํากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๓๐- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ไซแอมสปา เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี จํากัด  

กับมหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว ประสานหน่วยกฎหมาย ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปี ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน                     
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๒ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) 
ได้กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ผ่านระบบ ITAS น้ัน 

   มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอพิจารณาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน               
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๒ ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ผ่านระบบ ITAS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๒ ในการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านระบบ ITAS ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปี ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองกลาง ปรับแก้ไขการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปี ๒๕๖๒ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๓. มอบกองกลาง ประสานการเปิดเผยข้อมูลสถิติการร้องเรียน (O๓๑) กับหน่วยกฎหมายต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) 

รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๖.๓.๑.๑ ประวัติความเป็นมา 

๑) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒) ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดต้ังขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง จัดต้ังศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นต้นมา ปัจจุบันศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีพ้ืนที่ ๕๗๘ ไร่ ๓ งาน  
๖ ตารางวา 

๓) วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนิน ทรงเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทรา         
บรมราชชนนี ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   

๖.๓.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) พ้ืนที่ดําเนินการ ๑๔ ไร่ ได้รับความอนุเคราะหจ์าก สปก. จังหวัดเชียงราย แผนเปิดดําเนินการ 

ต้นปี ๒๕๖๓  
- เปิดบริการคลินิกสําหรับผู้สูงอายุและโรคทั่วไป  
- เปิดบริการคลินิกทันตกรรมสําหรับผู้สูงอายุและทันตกรรมทั่วไป 
- บุคลากรสลับหมุนเวียนจากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา             

และจัดหาในท้องที่ 
๒) เป้าหมาย 

๒.๑) พัฒนาเป็นคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 
๒.๒) ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการพัฒนาทักษะ กาย ใจ 
๒.๓) ผู้สูงอายุจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
๒.๔) พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

๖.๓.๑.๓ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานอ่ืนตามมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเป็นส่วนงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยพะเยา         
มีคณะกรรมการดําเนินงานเป็นคณะกรรมการประจําส่วนงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๑.๔ โครงสร้างการบริหาร... 



-๓๒- 
 

๖.๓.๑.๔ โครงสร้างการบริหาร 
๑) สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๒) คณะกรรมการอํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๓) อธิการบดี 
๔) คณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๕) ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖) คณะกรรมการดําเนินงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๗) รองผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๘) ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๑.๕ คณะกรรมการอํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๔ ท่าน เป็นกรรมการ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ 
- อธิการบดี เป็นกรรมการ 
- ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 
- ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๒) อํานาจหน้าที่ในการกํากับเชิงนโยบาย 
- เห็นชอบนโยบาย/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
- เห็นชอบกําหนดกรอบอัตรากําลัง ๔ ปี 
- เห็นชอบแผนงบประมาณ 
- เห็นชอบ , เสนอ , พิจารณาร่างข้อบังคับหรือร่างระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
- แต่งต้ังถอดถอน/ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๖.๓.๑.๖ คณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา 
- อธิการบดี เป็นประธาน 
- รองอธิการที่อธิการบดีมอบหมาย ๑ ท่าน เป็นกรรมการ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ จํานวน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ 
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เป็นกรรมการ 

- ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

๒) อํานาจหน้าที่... 



-๓๓- 
 

๒) อํานาจหน้าที่ 
- ผู้กลั่นกรองนโยบาย/ติดตามการดําเนินงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ให้ความเห็นเก่ียวกับร่างข้อบังคับหรือร่างระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัย 
๖.๓.๑.๗ คณะกรรมการดําเนินงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
- ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน 
- รองผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ 
- หัวหน้าหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เป็นกรรมการ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ (ปัจจุบันมีด้านบริหารบุคลากร 

ด้านบริการเภสัชกรรม และด้านการเงิน) 
- หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒) อํานาจหน้าที่ 
- นํานโยบายที่คณะกรรมการอํานวยการและที่คณะกรรมการบริหารกําหนดมาสู่การปฏิบัติ 
- เสนอแผนกลยุทธ์ , แผนงบประมาณ 
- พิจารณาเสนอร่างข้อบังคับหรือร่างระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการอํานวยการ 
และสภามหาวิทยาลัย 

๖.๓.๑.๘ โครงสร้างการกํากับการบริหาร สั่งการและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๑.๙ วิสัยทัศน์ 
“เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งล้านนาตะวันออก มุ่งเน้นการแพทย์ฉุกเฉินที่เหนือระดับ 

และบริการที่เป็นเลิศสําหรับผู้สูงอายุ” 
๑) ปี ๒๕๖๕ 

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) 
๒) ปี ๒๕๖๘ 

- ผ่านการรับรองเกณฑ์การรับนิสิตแพทย์ช้ันคลินิก กสพท. (แพทยสภา) 
๓) ปี ๒๕๗๐ 

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) 
๖.๓.๑.๑๐ พันธกิจ (Mission) 

  บริการ บริหาร จัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีคุณภาพ
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๑.๑๑ การวิเคราะห์... 



-๓๔- 
 

๖.๓.๑.๑๑ การวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT Analysis) ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) S  

- เป็นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบภายใต้กํากับของรัฐ มีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
- ไม่ถูกจํากัดศักยภาพในการให้บริการ โดยแผนการให้บริการ (Services Plan) ตามนโยบาย

สาธารณสุข 
- ทําสัญญารับพยาบาลท่ีจบใหม่กับคณะพยาบาลศาสตร์ ๓ ปี จํานวน ๑๒๐ คน  
- โครงสร้างอาคารสวยงาน ทันสมัย เหมาะสม รวมท้ังมีครุภัณฑ์การแพทย์เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
- มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจ และสามารถกําหนดค่าตอบแทนตามความเช่ียวชาญได้ 
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยบันทึกข้อมูลและมีโครงข่ายคอมพิวเตอร์เช่ือมโยง 

๒) W 
- บุคลากร พยาบาลใหม่ ประสบการณ์มีไม่มาก/แพทย์สาขาหลักไม่ครบ 
- ต้องเร่ิมวางระบบงานใหม่ทุกระบบ มีอุปสรรคพอสมควร 
- การวางแผนจัดหาวัสดุ ทั้งการแพทย์และไม่ใช่การแพทย์ ไม่มีข้อมูลเดิมสนับสนุน 
- การจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ในช่วงแรก แพทย์ผู้ใช้ยังไม่มีส่วนร่วม 
- ต้องสร้างกลุ่มลูกค้าเอง/จํานวนหลักประกันสุขภาพนิสิต และประกันสังคมพนักงาน

มหาวิทยาลัยไม่พอ 
- การนําข้อมูลแปลงเป็นสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 

๓) O 
- การจัดบริการสาธารณสุขภาครัฐ ไม่เพียงพอ/ไม่ประทับใจผู้รับบริการ 
- ไม่อยู่ภายใต้กฎกติกาของกระทรวงสาธารณสุข 
- ประชาชนมีประกันสุขภาพส่วนตัวเพ่ิมขึ้น 
- คู่แข่ง สถานบริการสุขภาพ มีโรงพยาบาล ๑ แห่ง 
- แนวโน้มประชากรสนใจดูแลสุขภาพตนเองมาขึ้น 
- กลุ่มประชากร หลักประกันสุขภาพ/ประกันสังคม อายุไม่มาก ส่วนใหญ่ไม่มีโรคเรื้อรังประจําตัว 
- เป็นหน่วยงานออกนอกระบบภายใต้กํากับของรัฐ มีความคล่องตัวในการบริหาร 
- สามารถต้ังของงบประมาณ ทั้งทรัพยากร คน สิ่งของ จากภาครัฐได้โดยตรง 

๔) T 
- คู่แข่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดดําเนินการมานาน มีช่ือเสียงพร้อมมีศักยภาพให้บริการสูง 
- การสร้างทัศนคติให้มีจิตใจบริการ (Service Mind) ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
- สภาพคล่องทางการเงิน ช่วงแรกผู้รับบริการน้อย 
- จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดเล็ก ประชากรไม่มาก สภาพเศรษฐกิจไม่อํานวย 
- พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ทหให้ผู้ให้บริการไม่มั่นใจว่าจะถูกฟ้องร้องเมื่อไหร่ 
- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๑.๑๒ แผนยุทธศาสตร์... 



-๓๕- 
 

๖.๓.๑.๑๒ แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) 
๑) พัฒนาบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ         

มีความพึงพอใจ 
๒) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

และบริการ 
๔) สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่าง ๆ ในการผลิตบัณฑิต 
๕) สร้างและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทรงคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๖) เสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.๓.๑.๑๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

๖.๓.๑.๑๔ แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ 
๑. ระบบบริการสุขภาพ 

ที่ มี คุ ณ ภ า พ   
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น   
ต า ม เ ก ณ ฑ์
รั บ รอ งคุณภาพ
สถานพยาบาลของ 
สรพ .  (สถาบั น
รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
องค์การมหาชน) 

๑. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
จํ า น ว น
ผู้รับบริการทาง
การแพทย์และ
สาธารสุข รวมท้ัง
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร รม ด้ า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข
เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ
จ า ก ส ถิ ติ
ผู้ รั บบ ริ ก า ร ท่ี
เพ่ิมขึ้นจากเดิม) 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๑.สมัครเข้ า ร่วมโรงพยาบาลรับ
ผู้ประกันตน 

๒. ขึ้ นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๓. โครงการเ บิกจ่ ายตรง ท้ั งของ
กรมบั ญชี กลา ง  และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. โครงการร่วมกับบริษัทประกันชีวิต 
ผู้ถือบัตรประกันไม่ต้องสํารองจ่าย 
(FAX Claim)  

๕. โครงการตรวจสุขภาพประจําปีทุก
สิทธิ 

๖. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนเข้า
เรียนมหาวิทยาลัย 

๗. โครงการร่วมให้บริการกับสถาบัน
บริการสุขภาพอ่ืน ๆ  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

๘. โครงการอ่ืน ๆ 
๙. โครงการจัด ต้ั งศูนย์ เ รี ยกเก็บ   

(ศูนย์สิทธิประโยชน์) 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ง า น เ ว ช
ร ะ เ บี ย น /
งานการเงิน
และบัญชี 

 
 
 
 
 
 

๖.๓.๑.๑๕ การพัฒนา... 



-๓๖- 
 

๖.๓.๑.๑๕ การพัฒนาคุณภาพการบริการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
  พัฒนาคุณภาพโดยใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (มาตรฐาน HA) ศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันใช้ฉบับที่ ๔ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ได้รับการรับรองจาก 
ISQua (International society for quality in health care) ใช้ข้อกําหนดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA/MBNQA) ทําให้มาตรฐานฉบับที่ ๔ น้ี ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหาร
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย 

๖.๓.๑.๑๖ มาตรฐานสู่การปฏิบัติ 
๑) Baldrige Criteria for Performanace Excellence Framework 
๒) EdPEx Midel 

  EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” Malcolm 
Baladrige National Quality Award : MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award: TQA) แม้เกณฑ์ Baldrige จะมี ๓ ฉบับ คือภาคธุรกิจและองค์กร         
ที่ไม่แสวงหากําไร ภาคการดูแลสุขภาพ และภาคการศึกษา แต่งทั้ง ๓ ฉบับ เป็นเรื่องเดียวกัน 
มีหลักการต่าง ๆ เหมือนกัน ทุกประการ จะแตกต่างก็เพียงศัพท์เฉพาะสาขาเท่าน้ัน เช่น 
แทนที่จะใช้คําลูกค้าเพียงอย่างเดียว ในเกณฑ์ EdPEx จะใช้คําว่า “ผู้เรียน” ในหลาย ๆ ตอนด้วย 
สําหรับธุรกิจผู้รับบริการ คือ ลูกค้า และสําหรับภาคการดูแลสุขภาพ ผู้รับบริการ คือผู้ป่วย 

๖.๓.๑.๑๗ กรอบเวลาในการดําเนินงานด้าน HA 
ปี พ.ศ. กิจกรรมสาํคัญ การทบทวน/ประเมิน ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๒๕๖๒ 

อุดรูรั่ว 
- ทํางานประจําให้ดี 
- มีอะไรให้คุยกัน 
- ขยันทบทวน 

- ทบทวนตัวเอง 
- ทบทวนกันเอง 

- การทํางานที่เป็นระบบ 
- การทํางานเป็นทีม 
- เข้าใจมาตรฐาน HA 

๒๕๖๓ 

ปรับทิศทาง 
- เป้าหมายชัด 
- วัดผลได้ 
- ให้คุณค่า 
- อย่ายึดติด 

- ทบทวนตัวเอง 
- ทบทวนกันเอง 
- ประเมินโดยภายนอกขั้นที่ ๑ ด้วย 
เครื่องมือ overall scoring (สรพ.) 

- ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑.๕ 
- ได้รับการรับรองขั้นที่ ๑ 

๒๕๖๔ 

เร่งความเร็ว 
- ผลลัพธ์ที่ดี 
- มีวัฒนธรรม 
- นํามาตรฐานมาใช้ 

- เตรียมรับการประเมินเ พ่ือการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

- รับการประเมิน 
เครื่องมือ overall scoring (สรพ.) 

- ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๒ 
- ได้รับการรับรองขั้นที่ ๒ 

๒๕๖๕ 

- เตรียมรับการประเมินเ พ่ือการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

- รับการประเมิน 

- เตรียมรับการประเมินเ พ่ือการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

- รับการประเมิน 
เครื่องมือ overall scoring ในกระบวนการ 
Accreditation survey (สรพ.) 

- ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕ 
- ได้รับการรับรองขั้นที่ HA 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๑.๑๘ การปรับโครงสร้างองค์กร... 



-๓๗- 
 

๖.๓.๑.๑๘ การปรับโครงสร้างองค์กร 
  โครงสร้างองค์กรของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโครงสร้าง
ตามสายบังคับบัญชา ซึ่งอาจจะไม่ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ซึ่งอาศัยการทํางานเป็นทีม 
การร่วมมือระหว่างวิชาชีพทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง ๆ (สหวิชาชีพ) มีการเช่ือมโยงของกิจกรรม
และการประสานงาน (เช่ือมกันเป็นแนวราบเป็นหลัก) 
  ทางศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะบริหารคุณภาพและ           
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินงานเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ
โครงสร้างความรับผิดชอบและประสานงานระบบคุณภาพ (Outcome Mapping) ดังต่อไปน้ี 
๑) ทีมพัฒนาคุณภาพระดับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ทีมนํา) 

๑.๑) คณะกรรมการคลินิกบริการ (PCT)/(CLT) 
- OPD Team 
- IPD Team 

๑.๒) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) 
๑.๓) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMD) 
๑.๔) คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการเงินการคลัง (CFO) 
๑.๕) คณะกรรมการสารสนเทศ (IM) 
๑.๖) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM) 
๑.๗) คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือจากการให้บริการทางการแพทย์ (IC) 
๑.๘) คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (HPH) 
๑.๙) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสุขอนามัย (ENV) 

- สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ๕ ส. 
- เครื่องมือแพทย์ 
- สาธารณะภัย 
- อาหาร/นํ้าด่ืม/ส้วม และการประหยัดพลังงาน 
- ขยะ 

๒) องค์กรวิชาชีพ 
๒.๑) องค์กรแพทย์ 
๒.๒) องค์กรพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๑.๑๙ บุคลากร... 



-๓๘- 
 

๖.๓.๑.๑๙ บุคลากรของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) บุคลากรรวม ๑๐๒ ท่าน ประกอบด้วย 

๑.๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน   ๘  ท่าน 
๑.๒) แพทย์ จํานวน  ๖  ท่าน 
๑.๓) พยาบาล จํานวน ๕๑  ท่าน 
๑.๔) เภสัชกร จํานวน  ๓  ท่าน 
๑.๕) นักเทคนิคการแพทย์ จํานวน  ๒  ท่าน 
๑.๖) นักกายภาพบําบัด จํานวน  ๑  ท่าน 
๑.๗) ผู้ช่วยทันตแพทย์ จํานวน  ๒  ท่าน 
๑.๘) อ่ืน ๆ จํานวน ๒๙  ท่าน 

๒) แพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ จํานวน ๑๐ ท่าน 
๓) เภสัชกร จากคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน  ๓ ท่าน 
๔) ทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน  ๑  ท่าน 

๖.๓.๑.๒๐ ตารางแสดงจํานวนบุคลากรของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ปี พ.ศ. 

หนว่ยงาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

สูติ – นารีเวช ๑ - - 
ศัลยแพทย์ทั่วไป ๑ - - 
ศัลยแพทย์กระดูก และข้อ ๑ ๑ ๒ 
ศัลยแพทย์ตกแต่ง - - ๑ 
อายุรแพทย์ ๒+๑+๑ ๒ ๑ 
ประสาทวิทยา - ๑ - 
กุมารแพทย์ ๒+๑ ๑ - 
วิสัญญีแพทย์ ๑ ๒ ๑ 
รังสีแพทย์ ๑ - - 
รังสีรักษา ๑ - - 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๑ ๑ - 
จักษุแพทย์ ๑+๑ ๑ - 
แพทย์ โสต ศอ นาสิก ๑ - - 
จิตเวช ๑ - - 
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ๑ - - 
เวชศาสตร์ครอบครัว ๑ - - 
แพทย์ใช้ทุน ๔ - - 

รวม ๒๔ ๙ ๕ 
 

๖.๓.๑.๒๑ ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
  แพทย์ แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากคณะแพทยศาสตร์ มีส่วนร่วม         
ในการบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นแพทย์ แพทย์แผนจีน     
และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจําศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา            
ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู รวมท้ังการดูแล                 
แบบองค์รวม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในฝ่ายหรือแผนกท่ีแต่ละท่านสังกัดและมาให้บริการ
ที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน 
  ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาบริการ เช่น คณะกรรมการพัฒนาด้านคลินิก
บริการคณะกรรมการในทีมนําเฉพาะด้านฯ เป็นส่วนหน่ึงขององค์กรแพทย์ (เฉพาะแพทย์)  
 ๖.๓.๑.๒๒ แผนการให้บริการผู้ป่วย... 



-๓๙- 
 

๖.๓.๑.๒๒ แผนการให้บริการผู้ป่วย ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๗๒ (๑๐ ปี) 
 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ๒๕๗๑ ๒๕๗๒ 

จํานวนผู้ป่วยนอก (คน/วัน) ๓๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๙๐๐ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ 

จํานวนหอผู้ป่วย (หอ) ๓ ๕ ๗ ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ 
จํานวนเตียง (เตียง) ๘๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๒๔๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 

 

๖.๓.๑.๒๓ สถิติผู้ใช้บริการแยกตามแผนกและรายเดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – เดือนเมษายน ๒๕๖๒ รวม ๖,๖๑๓ คน) 
๑) เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

- OPD  จํานวน ๑๗๕ คน 
- ER  จํานวน ๑๑๓ คน 
- OPD นอกเวลา จํานวน     ๐ คน 

๒) เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
- OPD  จํานวน ๖๙๒ คน 
- ER  จํานวน ๘๓๔ คน 
- OPD นอกเวลา จํานวน     ๐ คน 

๓) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
- OPD  จํานวน ๕๘๙ คน 
- ER  จํานวน ๘๙๙ คน 
- OPD นอกเวลา จํานวน     ๐ คน 

๔) เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
- OPD  จํานวน ๗๗๐ คน 
- ER  จํานวน ๕๘๐ คน 
- OPD นอกเวลา จํานวน ๔๓๙ คน 

๕) เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
- OPD  จํานวน ๕๓๒ คน 
- ER  จํานวน ๖๗๒ คน 
- OPD นอกเวลา จํานวน ๓๑๘ คน 

๖.๓.๑.๒๔ จํานวนผู้รับบริการ OPD ER แยกตามประเภทผู้รับบริการ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
รวม ๖,๖๑๓ คน) 
๑) นิสิต  จํานวน ๕,๕๑๙ คน ร้อยละ ๘๔% 
๒) ประชาชน  จํานวน    ๘๓๗ คน  ร้อยละ ๑๒% 
๓) พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน    ๑๐๙ คน  ร้อยละ   ๔% 
๔) พรบ.  จํานวน    ๑๔๘ คน  ร้อยละ   ๒% 

๖.๓.๑.๒๕ โรคที่พบบ่อย (๕ อันดับแรก) ของแผนกผู้ป่วยนอก 
๑) Acute nasopharyngitis (common cold) 
๒) Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 
๓) Allergic contact dermatitis 
๔) Musculo sketal 
๕) Depressive episode 

 
 ๖.๓.๑.๒๖ ระยะเวลา... 



-๔๐- 
 

๖.๓.๑.๒๖ ระยะเวลาในการให้บริการผู้ป่วยนอก (มาตรฐานไม่เกิน ๑๒๐ นาที) 
ระยะ เวลา 

๑. จุดคัดกรองเบ้ืองต้น ๑ นาท ี
๒. ระยะรอคอยเวชระเบียน ๕ นาท ี
๓. ระยะเวลารอเข้าห้องคัดกรองเฉล่ีย ๒.๔ นาท ี
๔. ระยะเวลาในห้องคัดกรอง ๔.๘ นาท ี
๕. ระยะเวลารอพบแพทย์ ๙.๕ นาท ี
๖. ระยะเวลาพบแพทย์ ๑๒.๔ นาท ี
๗. ระยะเวลารอจําหน่าย (พยาบาล OPD) ๖.๔ นาท ี
๘. ระยะรอคอยรับยา + การเงิน ๑๐ นาท ี

รวมเวลาเข้ารับการตรวจ ๕๑.๕ นาท ี
 

๖.๓.๑.๒๗ จํานวนผู้ป่วยในและสิทธิการรักษา 

สิทธิการรักษา 
จํานวน (ราย) 

รวม 
(ราย) มกราคม  

๒๕๖๒ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

มีนาคม  
๒๕๖๒ 

เมษายน  
๒๕๖๒ 

สปสช. ศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ ๔ ๑๓ ๑๓ ๒๑ ๕๑ 
ชําระเงินเอง (ประกันสังคม) ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 
ชําระเงินเอง (ข้าราชการ) ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 
ชําระเงินเอง (ประกันชีวิต) ๑ ๑ ๐ ๐ ๒ 
ชําระเงินเอง (พรบ.) ๐ ๓ ๐ ๐ ๓ 
สวัสดิการนิสิต ๒๑ ๐ ๑ ๐ ๒๒ 
ชําระเงินเอง ๑ ๑ ๑๖ ๑๐ ๒๘ 

รวม ๒๙ ๑๘ ๓๐ ๓๑ ๑๐๘ 
 

๖.๓.๑.๒๘ การดําเนินการที่สําคัญในปี ๒๕๖๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย การพัฒนางาน และการบริการวิชาการ 
๑) สมัครเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลผู้ประกันตนแล้ว คาดว่าจะรับผู้ประกันตนจากพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
๒) สมัครเข้าร่วมกับ สปสช. เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อทั่วไป เป็นหน่วยบริการประจําและ          

หน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือสามารถให้บริการการรักษาพยาบาลแก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
ที่เลือกขึ้นทะเบียนกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัพะเยา และรับส่งต่อผู้ป่วย
หลักประกันสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนที่อ่ืนได้ 

๓) ร่วมกับบริษัทประกันชีวิต ให้ประชาชนที่มีประกันสุขภาพ เข้ารักษาได้โดยไม่ต้องสํารองเงินจ่าย 
(FAX Claim) 

๔) ทําหนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือขอรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA) 
๕) เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเรียกเก็บผ่าน สปสช. 
๖) เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 
๗) โครงการเปิดศูนย์กู้ชีพ “ม.พะเยา” เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน          

ของจังหวัดพะเยา ๒๕๖๒ 
๘) โครงการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองต้นและการใช้ AED สําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 

๖.๓.๑.๒๙ เพ่ิมรายได้... 



-๔๑- 
 

๖.๓.๑.๒๙ เพ่ิมรายได้ 
๑) การตรวจสุขภาพประจําปี ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

- ผู้ป่วย กลุ่มหลักประกันสุขภาพ (๓๐ บาท) 
- กลุ่มประกันสังคม 
- กลุ่มเบิกได้ (เบิกคลังและเบิกต้นสังกัด) 

๒) ร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลสาธารณสุข (โรงพยาบาลพะเยา , เชียงราย , ลําปาง , นครพิงค์ , 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ และโรงพยาบาลเอกชน) 
- ใช้ทรัพยากร ทั้ง คน เครื่องมือแพทย์ อาคารสถานที่ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ร่วมกัน 
- เปิดบริการนอกเวลา ให้แพทย์ผู้เช่ียวชาญมาใช้เครื่องมือแพทย์ อาคารสถานที่ ห้องผ่าตัด 

หอผู้ ป่วยของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

๓) เพ่ิมประสิทธิภาพ 
- การให้บริการ การประชาสัมพันธ์ บริการ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน แผนไทยประยุกต์ 

ผู้ป่วยฟอกไต โรงพยาบาลทันตกรรม อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนฯ 
- การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยจ่ายเงินเองผ่านกองทุนต่าง ๆ (สปสช. ประกันสงัคม 

องค์กรปกครองท้องถิ่น และกรมบัญชีกลาง) ผ่านบริษัทประกันชีวิต และการประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม เช่น โรงเรียน เป็นต้น โดยการจัดต้ังศูนย์จัดเก็บรายได้ (ศูนย์สิทธิประโยชน์) 

๔) การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ จัดต้ังคลินิกดูแลผู้สูงอายุโดยตรง การรับดูแลผู้สูงอายุทั้งแบบรายวัน/รายเดือน 
๕) โครงการจัดต้ังศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) 

๖.๓.๑.๓๐ ลดรายจ่าย พัฒนาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการจัดทําแผน ดังต่อไปน้ี 
๑) แผนพัฒนาบุคลากร/การมอบหมายงาน (ภาระงาน)/การประเมินผลงาน 
๒) แผนการเงินประจําปี (งบประมาณรายได้และประมาณการรายได้) 

แผนจัดหาวัสดุประจําปี ประกอบด้วยแผนจัดหาวัสดุทั่วไป (ไฟฟ้า ประปา สํานักงานฯ) 
เวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรมฯ และแผนซ่อมแซม บํารุงรักษา 

๓) งบลงทุน ขยายบริการ (อาคาร สิ่งก่อสร้าง) แผนจัดหาครุภัณฑ์ทั่วไปและครุภัณฑ์การแพทย์ประจําปี 
เป็นต้น 

๖.๓.๑.๓๑ การให้บริการวิชาการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) ตรวจสุขภาพประจําปี บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ ๑๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๒) ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ

พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเครือข่ายส่งต่อ วันที่ ๔ – ๕ 
เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓) รับตรวจสุขภาพนักเรียน สมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๔) จัดโครงการอบรมให้ความรู้ โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลต่าง ๆ  ในจังหวัดพะเยา โรงเรียนมหาวิทยาลัยพะเยา 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิฯ ดังน้ี 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการอุบัติภัยหมู่ และซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 
- โครงการอบรมการปฐมพยาบาลการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

 
 - โครงการอบรม... 
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- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergence medication responder) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัย Safety Ambulance 
๖.๓.๑.๓๒ การให้บริการวิชาการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖.๓.๑.๓๓ ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๒.๑ รายงานสรุปสถิติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้าของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รอบ ๖ เดือน 
(ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒) ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงมีนาคม ๒๕๖๒ โดยแยกตามส่วนงาน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๓.๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๕ (๕/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ช้ัน ๘ วิทยาลยั
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ แจ้งสําเนาหนังสือสภาเภสัชกรรม แจ้งผลการพิจารณา

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการเภสัชกรรม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘๖ (๕/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒            
ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
๖.๓.๓.๑ เห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยกําหนดระยะเวลาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ๗ ปี นับต้ังแต่วันที่ถัดจากวันที่ออกประกาศน้ี 
๖.๓.๓.๒ รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๓.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายประฐมพงษ์  ทองรอด) รายงานการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดังน้ี 
๖.๓.๔.๑ ประการที่หน่ึง ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบของหน่วยตรวจสอบภายในตามที่มหาวิทยาลัยได้นําเสนอ 

ซึ่งร่างดังกล่าวได้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลังและพระราชบัญญัติกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 

๖.๓.๔.๒ ประการที่สอง ที่ประชุมเห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการออกประกาศแนวปฏิบัติ   
เก่ียวกับการรับรองหรือการจัดการวัสดุคงคลัง เพ่ือแก้ปัญหาการรับรองงบการเงินประจําปีที่เกิดขึ้นก่อน
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บังคับใช้ แต่ในส่วนการบริหารจัดการภายหลัง
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้บังคับใช้แล้ว มหาวิทยาลัยฯ ควรควบคุมและกํากับดูแลให้เป็นไปตาม         
ที่กฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 

๖.๓.๔.๓ ประการที่สาม... 
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๖.๓.๔.๓ ประการที่สาม ที่ประชุมเห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการทําหน้าที่ของงานพัสดุกลาง
และงานพัสดุของส่วนงาน ควรมีการเช่ือมโยงกันในลักษณะที่พัสดุกลางกําหนดแนวปฏิบัติ 
กําหนดแบบฟอร์มการทํางานให้ส่วนงานต่าง ๆ และถือปฏิบัติโดยชัดแจ้งให้ตรงกับการปฏิบัติงาน
ของพัสดุกลางและควรให้พัสดุกลางดําเนินการสอดส่อง ตรวจความถูกต้องหรือทําการสุ่มตรวจ 
การดําเนินงานของงานพัสดุของส่วนงาน โดยให้พัสดุของส่วนงานรายงานการปฏิบัติงานในการกระทบยอด 
การคุมบัญชีวัสดุคงคลังของส่วนงานให้ส่วนกลางรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ อาจเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส 
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่มหาวิทยาลัยฯ อาจได้รับจากการปฏิบัติที่อาจไม่สอดคล้อง                
หรือไม่เป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติ วินัยการเงิน การคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๓.๕ ผู้อํานวยการกองแผนงาน แจ้งปฏิทินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๖ นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ แนะนําระบบ Add News UP ซึ่งเป็นการดูแลและพัฒนาระบบร่วมกันกับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
๖.๓.๖.๑ ระบบ Add News UP 

๑) การผลิตบัณฑิต 
๒) การวิจัย 
๓) การบริการวิชาการ 
๔) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕) การบริหาร 
๖) พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๗) ให้บริการสุขภาพ 
๘) ความเป็นสากล 

๖.๓.๖.๒ เข้าสู่ระบบได้ที่ http://addnews.up.ac.th/Main/DefaultPage/default.aspx 
๖.๓.๖.๓ แสดงผลข้อมูลข่าวสารแบบกราฟ 

๑) สืบค้นข้อมูลตามยุทธศาสตร์ 
๒) สืบค้นข้อมูลแบบเลือกช่วงเวลา 
๓) สืบค้นข้อมูลตาม Username 

๖.๓.๖.๔ ระบบ Add News UP ดีอย่างไร 
๑) สร้างระบบการทํางานด้านข่าวสารที่รวดเร็วเข้าถึงง่าย ประหยัดทรัพยากร 
๒) จัดเก็บข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ สืบค้นได้รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน (Real time) 
๓) สามารถสื่อสาร และทํางานได้ทุกที่ (ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต) 
๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม และสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
๕) เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการดําเนินงานด้านการบริหาร 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
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ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


