
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม) 
๘. รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ทันตแพทย์หญิงศันสณี  รัชชกูล) แทน 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 
๑๒. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี) แทน 
๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก)  
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สาธิต  เช้ืออยู่นาน) แทน  
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จําปาทอง) แทน  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักด์ิ  ประสานพันธ์)  

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  เกตุขาว) แทน 

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๐. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายสันติ  ศิริคชพันธ์ุ) แทน 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศิริพร  แพรศรี) แทน 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๕. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๖. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายสุพจน์  มานะสุข) แทน 

๒๗. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๘. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๒๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๓๐. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๑. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา)  

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง) 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ระเบียบวาระที่ ๒... 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้าเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางอังคณา  ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๘. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๑. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อํานวยการกองแผนงาน 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๓. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๔. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารนํ้าด่ืม 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
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. มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างดําเนินการย่ืนขออนุญาตให้ปลูกกัญชา เพ่ือการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
ทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือการให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม 
หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักด์ิ  ประสานพันธ์ ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๓. กําหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๙ ปี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒           
ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยพะเยา และ ณ ห้องศรีเมือง 
อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา และในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลาน             
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี                  
มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๑๐๐๔๙๒ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความลับทางการค้า 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะนิติศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง                 

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๔๙๒ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
และความลับทางการค้า กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนิสิต ๒ ราย ดังน้ี 

๑. นายชนาธิป   แก้วนันไชย    รหัสนิสิต ๕๘๐๓๔๐๘๘  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D  
๒. นางสาวสุดารัตน์   คําจันทรา    รหัสนิสิต ๕๘๐๓๒๔๒๔  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 

  ทั้งน้ี คณะนิติศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอแก้ไขผลการศึกษาของนิสิตทั้ง ๒ ราย เน่ืองจาก               
เกิดความบกพร่องของอาจารย์ผูส้อนในการรวมคะแนน ซึ่งส่งผลให้นิสติได้รับผลการศึกษาไม่ตรงกับความเป็นจริง น้ัน 

   

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง อาจารย์ผู้สอนประจํา
สาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า  

๑.๑  ข้อมูลของนิสิตทั้ง ๒ รายดังกล่าว เมื่อแก้ไขผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว พบข้อมูล ดังน้ี 
 ๑.๑.๑ นายชนาธิป  แก้วนันไชย สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร            

ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๑.๑.๒ นางสาวสุดารัตน์  คําจันทรา ได้รับการอนุมัติสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้รับ Transcript หลังสําเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควร        
มอบกองบริการการศึกษา ดําเนินการเรียกเก็บ Transcript ที่ออกให้กับนิสิตไปแล้ว      
และดําเนินการออกฉบับใหม่ให้กับนิสิต 

๒. เป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของนางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด              

การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง รายวิชา ๑๐๐๔๙๒ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
และความลับทางการค้า กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนิสิต ๒ ราย ดังน้ี 
๑.๑  นายชนาธิป   แก้วนันไชย    รหัสนิสิต ๕๘๐๓๔๐๘๘  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D  
๑.๒ นางสาวสุดารัตน์  คําจันทรา    รหัสนิสิต ๕๘๐๓๒๔๒๔  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง ด้วยวาจาและรายงาน                  
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา          
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๔๙๒ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล          
และความลับทางการค้า กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก้ไขผลการศึกษา   
ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑.๑ นายชนาธิป   แก้วนันไชย รหัสนิสิต ๕๘๐๓๔๐๘๘  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D  
๑.๒ นางสาวสุดารัตน์  คําจันทรา รหัสนิสิต ๕๘๐๓๒๔๒๔  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ธิติ  ไวกวี อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๔๐๐ 
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะนิติศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ดร.ธิติ  ไวกวี อาจารย์ผู้สอน                    

ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๔๐๐ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย กลุ่มที่ ๒             
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนายเตชธร  พิทักษ์รัตนาภา รหัสนิสิต ๕๘๐๓๐๓๔๓ จากเดิม F                   
แก้ไขเป็น A ทั้งน้ี คณะนิติศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอแก้ไขผลการศึกษาของนิสิตรายดังกล่าว เน่ืองจาก               
นิสิตเข้าสอบผิดห้องและไม่ได้เขียนแบบฟอร์มสําหรับนิสิตที่เข้าห้องสอบผิด ทําให้ไม่พบกระดาษคําตอบของนิสิต                  
รายดังกล่าว จึงทําให้ผู้สอนกรอกผลการเรียนเป็นระดับขั้น F ซึ่งส่งผลให้นิสิตได้รับผลการศึกษาไม่ตรงกับความเป็นจริง น้ัน 

   

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ธิติ  ไวกวี อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชา    
นิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลของนิสิตรายดังกล่าว เมื่อแก้ไขผลการศึกษา

เรียบร้อยแล้ว พบว่าสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร ในภาคการศึกษาปลาย             
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. เป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของ ดร.ธิติ  ไวกวี 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ธิติ  ไวกวี รายวิชา ๑๐๐๔๐๐ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย กลุ่มที่ ๒         
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนายเตชธร  พิทักษ์รัตนาภา รหัสนิสิต 
๕๘๐๓๐๓๔๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ธิติ  ไวกวี ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัย
ทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ
ดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษาและการไม่
มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วพบว่า เน่ืองจากนิสิตเข้าสอบผิดห้องสอบ และไม่ได้เขียนแบบฟอร์ม
สําหรับนิสิตที่เข้าห้องสอบผิด ประกอบกับอาจารย์ผู้สอนทั้งสองหมู่เรียน ได้แก่ ดร.ธิติ  ไวกวี อาจารย์ผู้สอนหมู่เรียน
ที่นิสิตลงทะเบียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ อาจารย์ผู้สอนในหมู่เรียนที่ ๑ ที่นิสิตไปเข้าห้อง
สอบผิด ไม่รอบคอบในการปฏิบัติงาน ไม่ได้ตรวจสอบกระดาษคําตอบที่เกินมา จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ ดร.ธิติ  ไวกวี อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๔๐๐ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย กลุ่มที่ ๒         
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของ นายเตชธร  พิทักษ์รัตนาภา 
รหัสนิสิต ๕๘๐๓๐๓๔๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ธิติ  ไวกวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ 
ด้วยวาจา เน่ืองจากไม่รอบคอบในการปฏิบัติงาน  

๓. มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย กํากับดูแลและแจ้งให้อาจารย์ภายในสังกัดทราบ เพ่ือไม่ให้เกิด
กรณีดังกล่าวต่อไป     



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบั ติงานคุมสอบ                
ของนายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ                    
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ในรายวิชา ๑๔๒๓๖๑ ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว การสอบกลางภาค         
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.                  
ณ ห้องสอบ CE ๑๐๒๐๔ โดยมี นางสาวจิตตราพร ทิพย์มาลา อาจารย์ประจําสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ 
อาจารย์ประจําสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการคุมสอบ ทั้งน้ี เน่ืองจากในวันดังกล่าว นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ                  
ไม่มาคุมสอบ และได้มอบหมายให้ นายพงศธร ศิลาเงิน มาคุมสอบแทน น้ัน  

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ    
ของนายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. การมอบหมายดังกล่าวไม่ได้กรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบหรือทําหนังสือ                
ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่อย่างใด 

๒. เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของนายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต            

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เน่ืองจาก นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ไม่ได้มีการมอบหมายให้           
นายพงศธร ศิลาเงิน ปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบหรือทําหนังสือ
ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ไม่มาปฏิบัติงาน         
คุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๒๓๖๑ ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว การสอบกลางภาค              
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)   

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยเรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอสรุปผลการดําเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยเรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการสรุปผลการดําเนินการ
และให้เป็นฐานข้อมูลในการแลกเปลีย่นทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ ทั้งน้ี 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยเรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น ลงวันที่ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้ดําเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว               
ทั้งแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑       
รวมเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  ศาลากลางจังหวัดพะเยา ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์               
แอฟริกาในสุกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพ่ือกําหนดนโยบาย กรอบ และแนวทางการป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการเตรียมความพร้อม             
รับมือกรณีเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.                   
ณ ห้องประชุมจอมทอง ช้ัน ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ทั้งน้ี รายละเอียดตามลิงค์ https://drive.google.com/open?id=๑_lkF๘f๖ 
TSYL๐ Am๗ bMrl๘ YXblzP_RxfU๐ หรือ QR code เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข     
ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ หากพ้นกําหนดดังกล่าวถือว่าได้รับรองรายงานการประชุม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



-๙- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔ (๘/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ

สวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา   

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการนัดหมาย 
ลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒  ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  
 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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 

มหาวิทยาลัย... 



-๑๐- 
 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แ ล ะ มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี   
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 

 

- 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 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดําเนินการจัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์  
เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
 

 

- 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... 



-๑๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
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 ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ

ผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา
กระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดา  
ชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมี  
สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์
สํ าหรับผู้ มีภาวะน้ํ าตาลในเลือดสูง   
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย

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

กระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิ ร์บปราศจากการใช้สารเคมีสู่ผลิตภัณฑ์   
เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์สําหรับผู้ มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ภายใต้โครงการส่งเสริม  
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน 
โครงการการพัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดา  
ชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมี สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เชิงพาณิชย์สําหรับผู้มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน  
เพื่อแก้ ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  

ในสถาบันอุดมศึกษา... 



-๑๒- 
 

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน  
เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําส่งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

ใ ห้ กั บภาค อุ ตสาหกรรม  ( Talent Mobility)  ประจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา  กับมหาวิทยาลัยพะเยา  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๔.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ
ผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวอินทรีย์
และสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย 
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย  
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน  
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม   (Talent 
Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 
 

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... 



-๑๓- 
 

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 ภายใต้
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําส่งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 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 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 

๖.๒.๓ ขออนุมัติ... 



-๑๔- 
 

๖.๒.๓ ขออนุมัติย้ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงการเกษตรและความอยู่รอด  
ข อ ง ม นุ ษ ย ช า ติ  ไ ป สั ง กั ด ยั ง  
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

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 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย   
ในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒. มอบศูนย์เครื่องมือกลาง นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

ศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เ รื่อง นโยบายและแนวปฏิบั ติ   
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๔.๓ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์  
เ รื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ   ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติ เ ห็นชอบการวิ เคราะห์  C.๑๑  ข้อมูลป้อนกลับ  
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อาจารย์ เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ดําเนินการกระตุ้นให้ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง  

ตอบแบบสอบถามเพิ่มต่อไป 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา   

โดยพิจารณาจากความถี่ของข้อเสนอแนะ หากเรื่องใดที่ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
ให้ตัดออก ส่วนประเด็นที่ต้องการแก้ไข ให้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน 
เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา  
แก่คณะ/วิทยาลัย และได้ดําเนินการประสานให้คณะ/วิทยาลัย 
รายงานผลการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนา  
ตามผลการประเมิน เ พื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง  
เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ การวิเคราะห์... 



-๑๕- 
 

๔.๔ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากร  
สายสนับสนุน เรื่อง ความพึงพอใจ 
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ดําเนินการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบ

แบบสอบถามเพิ่มต่อไป 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ  

ไปปรับปรุงพัฒนา โดยพิจารณาจากความถี่ของข้อเสนอแนะ หากเรื่องใดที่ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
ให้ตัดออก ส่วนประเด็นที่ต้องการแก้ไข ให้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน 
เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา  
แก่คณะ/วิทยาลัย และได้ดําเนินการประสานให้คณะ/วิทยาลัย 
รายงานผลการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนา  
ตามผลการประเมิน เ พื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง  
เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ  
จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต เรื่อง 
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัด  
การเรียนการสอนและพัฒนานิสิต  
ของหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิสิต 
เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน  

และพัฒนานิสิตของหลักสูตร  
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ดําเนินการกระตุ้นให้ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง  

ตอบแบบสอบถามเพิ่มต่อไป 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา   

โดยพิจารณาจากความถี่ของข้อเสนอแนะ หากเรื่องใดที่ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
ให้ตัดออก ส่วนประเด็นที่ต้องการแก้ไข ให้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป   

 
 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน 
เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน  
และพัฒนานิสิตของหลักสูตร แก่คณะ/วิทยาลัย และได้ดําเนินการ
ประสานให้คณะ/วิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงาน  
และการปรับปรุงพัฒนาตามผลการประเมิน เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขอทบทวนยกเลิกมติการนําเงินรายได้สะสม   
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้ งเป็น
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนเรื่องการนําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ  
ที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ออกจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต่อไป 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม
และได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ ขอเสนอพิจารณา... 



-๑๖- 
 

๖.๒.๒ ขอเสนอพิจารณา กรณี การแต่งตั้งหัวหน้างาน
ภายในสํานักงานคณะแพทยศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รวบรวม  
การกําหนดโครงสร้างของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ได้ดําเนินการ
รวบรวมการกําหนดโครงสร้างของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดประชุมกําหนด
แนวทางการดําเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๖.๒.๓ ขออนุ มั ติการต่ออายุสัญญาบันทึก
ข้อตกลงของโครงการกระจายโอกาสสร้าง
แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค 
(miniTCDC) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการต่ออายุสัญญาบันทึกข้อตกลงของโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้  

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

๒. มอบศู น ย์บรรณสารและ สื่อการศึ กษา  เสนอลงนามบั นทึก ข้อตกลงดั งกล่ าว  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป 

 

ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา ได้ดําเนินการต่ออายุสัญญา
บันทึกข้อตกลงของโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้  
ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) ระหว่างสํานักงาน
ส่ งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน) กับ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอายุสัญญา ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

๖.๒.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เ รื่ อ ง  กํ าหนดปฏิ ทิ นการศึ กษา   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับนิสิต  ระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี  โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ  
และระดับปริญญาโท แผน ข 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เ รื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี โครงการ
พิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๕ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เ รื่ อ ง  กํ าหนดปฏิ ทิ นการศึ กษา   
ปีการศึ กษา ๒๕๖๒ สํ าห รั บนิ สิ ต  
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สํ าหรับนิสิ ต ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติ  ที่ เ ข้ าศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เ รื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี   
และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๖ (ร่าง) ประกาศ... 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖... 

๖.๒.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง กําหนดเนื้ อหาสาระการสอบ   
วั ดคุณสมบั ติ  สํ าหรับนิ สิ ต ระดับ
ปริญญาเอก ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

สําหรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระการสอบ   
วัดคุณสมบัติ สําหรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ฉบับที่ ๘  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๗ แนวปฏิบั ติ การของดวั น ทํ าการ  
ข อ ง ส่ ว น ง า น ต่ า ง  ๆ  ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานหน่วยกฎหมาย ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การไปปฏิบัติงานและจัดโครงการนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการประสานการตรวจสอบ  
หน่วยกฎหมาย ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การไปปฏิบัติงานและจัดโครงการนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เ รียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 

๖.๒.๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ 
ระหว่างโรงเรียนบ้านน้ําจวง ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม   
วัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง 

โรงเรียนบ้านน้ําจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 
๒. มอบกองกิจการนิสิต นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ 
ระหว่าง โรงเรียนบ้านน้ําจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และ
สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ประสานหน่วยกฎหมาย
ตรวจสอบ ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ                



-๑๘- 
 

มติ ที่ประชุม... 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบและแนวทางการจัดการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นมาตรฐาน     
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 
ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   กองบริหารงานวิจัย จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว นําเสนอคณะกรรมการ
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานสํานักงาน                  
สภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัย            

ในมนุษย์ของนักวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัย 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบและแนวทางการจัดการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นมาตรฐาน     
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 
ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   กองบริหารงานวิจัย จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการอบรมจริยธรรม              
การวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัยเพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการอบรมจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัย              
เพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัย ต่อไป       



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการอบรมจริยธรรม              

การวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัย เพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัย ทั้งน้ี (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ข้อกําหนด 
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย ประสานกับหน่วยกฎหมาย ในการตรวจสอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัย เพ่ือเสนอขอรับการพิจารณา
โครงการวิจัยต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดต้ังหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ขอจัดต้ังหน่วยวิจัยเพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ Research Unit of Spatial Innovation Development (RUSID) ภายใต้การบริหารงานของคณะเทคโนโลยี      
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยวิจัยที่มุ่งเน้นการทําวิจัยและบริการวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา      
นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ให้แก่นักวิชาการ บุคคลทั่วไป หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการหรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ                   
และนานาชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี                  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ังส่วนงาน การบริหารงานและการกําหนด
ตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ : ภาระหน้าที่ การกําหนดตําแหน่งและการแบ่งหน่วยงานภายใน ข้อ ๑๙ ได้กําหนด
ว่าคณะอาจจัดต้ังหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์คณะ โดยอาจกําหนดให้ขึ้นตรงต่อสํานักงานคณะ                  
หรือไม่ก็ได้ จํานวน หัวหน้าหน่วยงาน การได้มาและการแต่งต้ังภาระหน้าที่ และการบริการของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย ช่ือหน่วยงาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดต้ัง 
การรวมและการยุบเลิก ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติโครงการจัดต้ังหน่วยวิจัยเพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบโครงการจัดต้ังหน่วยวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล            
การจัดต้ังหน่วยวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
 

มติ ที่ประชุม... 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลกัสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๕ หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่           
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์                
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๕ หลักสูตร                  
และมอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสานกองแผนงานเพ่ือนําเสนอการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์            
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขออนุมัติ           
เลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๕ หลักสูตร ดังน้ี 

หลักสตูร สาขา 
เดิม 

(ปีการศึกษา) 
ใหม่ 

เปิดปีการศึกษา เป้ารับ 
ระดับปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี ๒๕๖๐ ๒๕๖๓ ๕ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ ๒๕๖๐ ชะลอการเปิดหลักสูตร 

แบบไม่มีกําหนด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ๒๕๖๐ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ๒๕๕๘ ๒๕๖๓ ๕ 
ระดับปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ชีววิทยา ๒๕๕๙ ชะลอการเปิดหลักสูตร 

  กองแผนงาน จึงขอขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๕ หลักสูตร ดังน้ี 

หลักสตูร สาขา 
เดิม 

(ปีการศึกษา) 
ใหม่ 

เปิดปีการศึกษา เป้ารับ 
ระดับปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี ๒๕๖๐ ๒๕๖๓ ๕ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ ๒๕๖๐ ชะลอการเปิดหลักสูตร 

แบบไม่มีกําหนด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ๒๕๖๐ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ๒๕๕๘ ๒๕๖๓ ๕ 
ระดับปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ชีววิทยา ๒๕๕๙ ชะลอการเปิดหลักสูตร 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๕ หลักสูตร ดังน้ี 
 

หลักสตูร สาขา 
เดิม 

(ปีการศึกษา) 
ใหม่ 

เปิดปีการศึกษา เป้ารับ 
ระดับปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี ๒๕๖๐ ๒๕๖๓ ๕ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ ๒๕๖๐ ชะลอการเปิดหลักสูตร 

แบบไม่มีกําหนด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ๒๕๖๐ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ๒๕๕๘ ๒๕๖๓ ๕ 
ระดับปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ชีววิทยา ๒๕๕๙ ชะลอการเปิดหลักสูตร 

 
 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๕ หลักสูตร ดังน้ี 

หลักสตูร สาขา 
เดิม 

(ปีการศึกษา) 
ใหม่ 

เปิดปีการศึกษา เป้ารับ 
ระดับปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี ๒๕๖๐ ๒๕๖๓ ๕ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ ๒๕๖๐ ชะลอการเปิดหลักสูตร 

แบบไม่มีกําหนด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ๒๕๖๐ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ๒๕๕๘ ๒๕๖๓ ๕ 
ระดับปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ชีววิทยา ๒๕๕๙ ชะลอการเปิดหลักสูตร 

๒. มอบกองแผนงาน รวบรวมแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ต่อไป 
๓. มอบกองบริการการศึกษา ติดตามการดําเนินการตามแผนการเปิดหลักสูตรของแต่ละ              

คณะ/วิทยาลัย ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแลผู้ประกอบการ

จําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีหน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแล           
ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแลผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมในมหาวิทยาลัย              
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...น้ัน    

   หน่วยกฎหมาย จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแล
ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแลผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร                
และเคร่ืองด่ืมในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแลผู้ประกอบการ
จําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแล
ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่  ๒) พ .ศ . . . .                  
นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 
 



-๒๒- 
 

๖.๒.๑.๒ วิสัยทัศน์... 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขอหารือจํานวนรายได้ในสัดส่วนร้อยละ ๒๕ ของส่วนงาน จากโครงการวิจัย          
และบริการวิชาการ เพื่อจัดต้ังเป็นงบประมาณรายได้ประจําปี ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองคลัง ได้เวียนแจ้งรายละเอียดการหักเงินรายได้ในสัดส่วนร้อยละ ๒๕ ของส่วนงานจากโครงการวิจัย

และบริการวิชาการ ไปให้ส่วนงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือจัดต้ังงบประมาณรายได้ประจําปี ๒๕๖๓ รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๕,๕๕๑.๐๙ บาท       
(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ    
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน    

   กองแผนงาน จึงขอหารือจํานวนรายได้ในสัดส่วนร้อยละ ๒๕ ของส่วนงาน จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ          
เพ่ือจัดต้ังเป็นงบประมาณรายได้ประจําปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ข้อหารือจํานวนรายได้ในสัดส่วนร้อยละ ๒๕ ของส่วนงาน จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือจัดต้ังเป็นงบประมาณ
รายได้ประจําปี ๒๕๖๓ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบจํานวนรายได้ในสัดส่วนร้อยละ ๒๕ ของส่วนงาน จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 
เพ่ือจัดต้ังเป็นงบประมาณรายได้ประจําปี ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองแผนงาน ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๖.๒.๑.๑ นโยบายจากสภาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑) ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
- ได้อนุมัติให้ก่อต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒) ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธ์ิ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
- ได้ริเริ่มให้ก่อต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ดี เป็นที่อบรม

และเรียนรู้ของเยาวชนในเขตภาคเหนือและบุตรหลานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



-๒๓- 
 

๒) ผลการทดสอบ... 

๖.๒.๑.๒ วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) เป็นโรงเรียนต้นแบบในเขตภาคเหนือ 
๒) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนจากคณะต่าง ๆ           

ในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๓) มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความเป็นผู้นํา 
๔) มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
๕) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ  
๖) เป็นคนดีของสังคม 

๖.๒.๑.๓ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑) ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จํานวน  ๑๐๗ คน 
๒) มัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จํานวน  ๕๑๒ คน 

นักเรียนโครงการ วมว.  จํานวน  ๑๑๘ คน 
๖.๒.๑.๔ ยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและบุคลากร 
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การวิจัย นวัตกรรม และบริการสังคม 
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

๖.๒.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๑) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประเภทโรงเรยีน 
คะแนนเฉลี่ย (รอ้ยละ) 

ภาษาไทย (๙๑) ภาษาอังกฤษ (๙๓) คณิตศาสตร์ (๙๔) วิทยาศาสตร์ (๙๕) 
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ๖๖.๑๕ ๔๘.๒๓ ๕๒.๐๘ ๔๓.๘๘ 
รร.ในจังหวัดพะเยา ๕๑.๓๑ ๓๐.๙๙ ๒๙.๐๓ ๓๔.๐๘ 
รร.สังกัด สกอ. ๖๕.๐๒ ๕๓.๔๙ ๕๕.๖๓ ๔๖.๖๘ 
รร.สังกัดภาคเหนือ ๔๙.๖๐ ๓๐.๘๕ ๒๗.๖๘ ๓๓.๓๐ 
รร.ท่ัวประเทศ ๔๘.๒๙ ๓๐.๔๕ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ 

 
๑.๒) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ประเภทโรงเรยีน 
คะแนนเฉลี่ย (รอ้ยละ) 

ภาษาไทย 
(๐๑) 

สังคมศึกษาฯ 
(๐๒) 

ภาษาอังกฤษ 
(๐๓) 

คณิตศาสตร์ 
(๐๔) 

วิทยาศาสตร์ 
(๙๕) 

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ๖๔.๐๔ ๔๖.๐๗ ๔๕.๒๘ ๔๑.๕๖ ๔๒.๔๙ 
รร.ในจังหวัดพะเยา ๕๑.๕๙ ๓๖.๓๐ ๒๗.๓๙ ๒๕.๒๗ ๓๐.๗๓ 
รร.สังกัด สกอ. ๖๓.๙๗ ๔๔.๓๑ ๕๓.๐๘ ๔๗.๖๙ ๔๓.๒๗ 
รร.สังกัดภาคเหนือ ๕๐.๘๓ ๓๕.๘๐ ๒๘.๘๔ ๒๕.๕๔ ๓๐.๗๖ 
รร.ท่ัวประเทศ ๔๙.๒๕ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ 

 
 



-๒๔- 
 

๑๑) การแข่งขัน... 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒.๑) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประเภทโรงเรยีน 
คะแนนเฉลี่ย (รอ้ยละ) 

ภาษาไทย (๙๑) ภาษาอังกฤษ (๙๓) คณิตศาสตร์ (๙๔) วิทยาศาสตร์ (๙๕) 
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ๗๕.๐๕ ๔๖.๖๒ ๕๗.๓๑ ๕๒.๒๙ 
รร.ในจังหวัดพะเยา ๕๗.๗๘ ๒๙.๓๖ ๓๒.๒๔ ๓๘.๑๒ 
รร.สังกัด สกอ. ๗๓.๓๖ ๕๒.๙๙ ๕๗.๕๓ ๕๑.๐๕ 
รร.สังกัดภาคเหนือ ๕๖.๓๓ ๒๙.๘๓ ๓๑.๕๙ ๓๗.๓๖ 
รร.ท่ัวประเทศ  ๕๔.๔๒ ๒๙.๔๕ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ 

 

๒.๒) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ประเภทโรงเรยีน 
คะแนนเฉลี่ย (รอ้ยละ) 

ภาษาไทย 
(๐๑) 

สังคมศึกษาฯ 
(๐๒) 

ภาษาอังกฤษ 
(๐๓) 

คณิตศาสตร์ 
(๐๔) 

วิทยาศาสตร์ 
(๙๕) 

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ๖๓.๔๒ ๔๒.๕๔ ๕๐.๖๗ ๕๒.๔๖ ๔๐.๖๘ 
รร.ในจังหวัดพะเยา ๔๙.๕๓ ๓๖.๑๘ ๓๑.๒๘ ๓๒.๑๐ ๓๑.๗๐ 
รร.สังกัด สกอ. ๖๒.๒๘ ๔๒.๓๐ ๕๕.๖๙ ๕๖.๘๑ ๔๒.๑๕ 
รร.สังกัดภาคเหนือ ๔๙.๐๙ ๓๖.๐๖ ๓๒.๐๙ ๓๒.๒๘ ๓๑.๖๘ 
รร.ท่ัวประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ 

๓) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ "International Youth 
Robot Competition ๒๐๑๘" วันที่๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

๔) การแข่งขัน Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ ๓ ได้คะแนนเป็น
ลําดับที่ ๑ ของระดับเขต สพม.๓๖ 

๕) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย โดยได้อันดับที่ ๕ ของประเทศ 

๖) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ การแข่งขันซูโดกุ            
มัธยมปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง 

๗) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๘) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

๙) การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๕ นางสาวปรียาภรณ์  อินเป็ง ได้รับรางวัลชมเชย
ระดับประเทศ 

๑๐) การแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ (Top Test Center) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
- คะแนนสอบผลรวม TOP GPA TEST อันดับที่ ๑,๒,๓ ของจังหวัดและภาคเหนือ 
- คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.๓ อันดับที่ ๑ ของจังหวัด 
- คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.๓ อันดับที่ ๑ ของจังหวัด 

 
 
 
 



-๒๕- 
 

๘) โครงการ... 

๑๑) การแข่งขันโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด 
- รางวัลชมเชย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น 
- รางวัลชมเชย สาขาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น 

๑๒) การแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการคณิศาสตร์ (Center One) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับจังหวัด 
- คะแนนสอบอันดับที่ ๑ ของระดับช้ัน ม. ๒ 
- คะแนนสอบอันดับที่ ๑ ของระดับช้ัน ป. ๔ 

๑๓) นักเรียนได้รับทุนเรียนต่อ ป.ตรี – โท – เอก ต่างประเทศ 
- Miss Sethatika Sok ได้รับทุนจาก USCIS  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ีคณะ Business School ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทาง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

- นางสาวกัณฐิกา  จันแย้  
รับทุนเรียนต่อปริญญาตรี – ปริญญาเอก สาขา Biofuel จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ สหพันธรัฐเยอรมณี เดินทางเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

- นางสาวปรียาภรณ์ อินเป็ง 
รับทุนเรียนปริญญาตรี – ปริญญาเอก สาขา Medical Science จากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ณ สหราชอาณาจักรอังกฤษ เดินทางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

๖.๒.๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและบุคลากร 
๑) นายอิทธิกร  วงศ์ใหญ่ 

โครงการ AFS รุ่นที่ ๕๗ ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมือง Santa Cruz ประเทศ
โบลิเวียร์ ระหว่าง พ.ค. ๒๕๖๑ – พ.ค. ๒๕๖๒ 

๒) นางสาวศุภิตรา ดุษฎีวิจัย 
โครงการ AFS รุ่นที่ ๕๗ ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมือง Eureka แคลิฟอร์เนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ก.ย. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒ 

๓) นางสาวภัทรพร  ชวนคิด 
โครงการ Step Forward Education ณ โรงเรียน DUP Crow High School รัฐโอเรกอน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐- ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ 

๔) นางสาวศุภรดา  การินไชย เข้าเรียน 
โครงการ Step Forward Education ณ โรงเรียน Abbeville High School รัฐอลาบามา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐- ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ 

๕) นางสาวณัฐมน ใจคํา 
โครงการ Universal Culture Exchange รับทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซแีลนด์ 
เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๙  

๖) เด็กหญิงลักษณ์ณารย์ี  ใจวงศ์ 
โครงการทุนแลกเปลี่ยนเพ่ือค้นหานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๗) นางสาวธัญชนก  สุขพันธ์ 
โครงการ  JENESYS ๒๐๑๘  “Science and Technology Exchange” ไปอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 



-๒๖- 
 

๖.๒.๑.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓... 

๘) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ Southbourne School of English และ Phoenix Academy, 
Australia โดยทุนของมหาวิทยาลัยพะเยา 
- อาจารย์ชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์นรินทร์  บัวนาค นายนภวีย์ เอ่ียมละออ นักเรียน 

และนางอินทนิล จินดากาศ เจ้าหน้าที่ เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ณ Southbourne School 
of English  ประเทศอังกฤษ ประจําปี ๒๕๖๒  

- นางสาวจีราวรรณ  หว่อง เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ณ Southbourne School of English 
เมือง Bournemouth วันที่ ๒๐ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

- นางสาวเฌอพัชญ์  วุฒิ เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถานบัน Phoenix Academy             
เมืองเพิร์ธ วันที่ ๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๙) ด้านกีฬา 
๙.๑) กีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา DESUP SPORTS ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

- สแตนเชียร์ 
- แชร์บอล 
- ว่ิงกระสอบ 
- บาสเกตบอล 

๙.๒) การแข่งขันฟุตซอลบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๙.๓) กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” วันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทหญิงเด่ียว 
- เหรียญทองการแข่งขันกรีฑา ประเภทกระโดดสูง 
- เหรียญทองแดง วอลเลย์บอล - ทีม ม.ปลายชาย 
- พิธีเปิดเสลาเกมส์ 
- วอลเลย์บอล 
- เหรียญเงิน ว่ิง ๔๐๐ เมตร ม.ปลายหญิง 
- รวมพลัง 
- ฟุตบอล 
- เปตอง 

๑๐) ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
๑๐.๑) วงดุริยางค์ 
๑๐.๒) วงดนตรีสากล 
๑๐.๓) วงดนตรีไทย 
๑๐.๔) ดนตรีพ้ืนเมือง 
๑๐.๕) ดนตรีพ้ืนเมืองกลองสะบัดชัย 
๑๐.๖) นาฏศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 



-๒๗- 
 

๖.๒.๑.๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๕... 

๖.๒.๑.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การวิจัย นวัตกรรม และบริการสังคม 
๑) ผลงานวิจัย 

๑.๑) ผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ  
- ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Theoretical 

and Computational Chemistry January ๔, ๒๐๑๗  
๑.๒) ผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ของ อาจารย์พัชรธัช ไชยมงคล 

- ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Physics: 
Conference Series (๒๐๑๙)  

๑.๓) ผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ของ อาจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา 
- ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Industrial 

& Management Optimization ๑๔, no. ๔ (๒๐๑๘): ๑๕๙๕-๑๖๑๕. 
๑.๔) ผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ของ นางสาวสุชัญญา จันทร์เสน และนางสาววรกานต์ วังวล  

- ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Physics: 
Conference Series (๒๐๑๙) 

๒) การบริการสังคม 
๒.๑) กิจกรรม เติมเต็มความสุขใหน้้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม อําเภอดอกคําใต้ จังหวัด

พะเยา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๒.๒) กิจกรรมค่ายเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านบัว 

ตําบลตุ่น จังหวัดพะเยา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๒.๓) โครงการสร้างฝายชะลอนํ้าเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ณ อําเภอบ้านโซ้ ตําบลแม่กา 

จังหวัดพะเยา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๓) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓.๑) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ 
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  

๓.๒) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓.๓) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๓.๔) งานถวายผ้ากฐินสามัคคี ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ณ วัดบ้านโซ้ อําเภอแม่กา 
จังหวัดพะเยา วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓.๕) กิจกรรม ธรรมยาตรา ถวายเทียนจํานําพรรษา ณ วัดบ้านโซ้ อําเภอแม่กา             
จังหวัดพะเยา วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

๓.๖) ประเพณีเดินขึ้นมอพะเยา วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๓.๗) กิจกรรมสระเกล้าดําหัวปีใหม่เมือง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๖.๒.๑.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๑) กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 

๑.๑) การทําถงุผ้าลดโลกร้อน เพ่ือลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 
๑.๒) การนําขยะมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก 
๑.๓) การงดใช้โฟมและแก้วพลาสติก 

 



-๒๘- 
 

๔) การบรรยาย... 

๖.๒.๑.๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
๑) การนําเสนอผลงานในต่างประเทศ และการทํา MOU กับสถาบันต่างประเทศ 

๑.๑) อาจารย์และนักเรียนจํานวน ๑๘ คนเข้าประชุมและเสนอผลงานใน “The International 
Student Congress (ISC๒๐๑๙)” ณ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แห่งกราซ ประเทศออสเตรีย 
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๑.๒) การทํา MOU ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กับTokai University 
Takanawadai Senior High School ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ ๒๔-๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒) การนําเสนอผลงานในต่างประเทศ Japan-Thailand Academic Conference ณ Tokai 
University Takanawadai Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
๒.๑) ครั้งที่ ๑ อาจารย์ และนักเรียน จํานวน ๖๐ คน นําเสนอผลงานทางวิชการ             

แบบ Oral Presentation และ Poster Presentation วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๒.๒) ครั้งที่ ๒ อาจารย์ และนักเรียน จํานวน ๕๐ คน นําเสนอผลงานทางวิชการ              

แบบ Oral Presentation และ Poster Presentation วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๒.๓) ครั้งที่ ๓ อาจารย์ และนักเรียน จํานวน ๕๖ คน นําเสนอผลงานทางวิชาการ           

แบบ Oral Presentation และ Poster Presentation วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๓) การนําเสนอผลงานในต่างประเทศ 

๓.๑) อาจารย์และนักเรียน จํานวน ๕ คน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
THEOBIO ๒๐๑๗ ณ เมืองโดโนสเตีย ประเทศสเปน วันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๓.๒) อาจารย์และนักเรียน จํานวน ๘ คน เข้าอบรมด้าน Plant growth and plant 
membrane ณ มหาวิทยาลัย Salzburg ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๐   

๓.๓) อาจารย์และนักเรียนจํานวน ๘ คน เข้าประชุมและเสนอผลงานใน International 
Plant Science Conference ๒๐๑๗ ณ เมือง Kiel ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
ระหว่างวันที่ ๑๗–๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

๓.๔) อาจารย์และนักเรียนจํานวน ๔ คน เข้าประชุมและเสนอผลงานใน The ๒๐th 

International Conference on Physics and Engineering Physics ณ ประเทศสิงค์ โปร์  
ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓.๕) อาจารย์และนักเรียนจํานวน ๒ คน เข้าประชุมและเสนอผลงานใน ๒๐๑๘ Jeju International 
Conference of Honam-Youngnam Mathematical Societies ณ Seogwipe KAL Hotel 
ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๓.๖) อาจารย์และนักเรียนจํานวน ๓ คน เข้าประชุมและเสนอผลงานใน The ๔th 
International Symposium of The Benthological Society of Asia ณ เมื องหนานจิ ง 
ประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓.๗) อาจารย์และนักเรียนจํานวน ๖ คน เข้าประชุมและเสนอผลงานใน The ๗th 

International conference in Vietnam on the Development of Biomedical 
Engineering ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน –          
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
 



-๒๙- 
 

๖.๒.๒.๕ หน้าที่สภาพนักงาน... 

๔) การบรรยายโดยวิทยากรจากต่างประเทศ 
๔.๑) Professor Dr. Timothy E.O’Brien ผู้เช่ียวชาญทางด้าน Biostatistics จากUniversity Chicago, 

U.S.A. บรรยายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔.๒) Professor Dr. David John Ruffolo ผู้เช่ียวชาญทางด้าน Astrophysics และSpace Physics 

จากมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๔.๓) Professor Dr. Wolfgang Pfeiffer ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน Cell Biology และ Plant Physiology          

จาก University of Salzburg, Austria บรรยายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๔.๔) Professor Dr.  John B. Hearnshaw ผู้ เ ช่ี ยวชาญทางด้ าน  Physics -Astronomy                  

จาก University of Canterbury, New Zealand บรรยายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๖.๒.๑.๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

๑) แบบประเมินออนไลน์ ภาวะความเป็นผู้นําของผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒) การประชุมสามัญประจําเดือนของบุคลากรโรงเรียนสาธิต เพ่ือเสนอแนะ ติดตาม รับฟัง           

และแก้ไขการดําเนินงานของโรงเรียน 
๓) กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในองค์กร           

ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จ.เชียงราย วันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
๖.๒.๒ ประธานสภาพนักงาน รายงานความก้าวหน้าสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๖.๒.๒.๑ บทบาทหน้าที่สภาพนักงาน  
๑) บุคลากร : สภาพนักงาน : อธิการบดี 
๒) ประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจ 
๓) จัดกิจกรรมช่วยเหลือบุคลากรในส่วนที่ทําได้ 

๖.๒.๒.๒ ขอบเขตอํานาจของสภาพนักงาน 
  ขอบเขตอํานาจ : จะนําเสนออธิการบดีตามขอบเขตอํานาจของมาตรา ๒๗ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ให้มีสภาพนักงาน เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเก่ียวกับกิจกรรมด้านต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  หลักการดําเนินคือ ประชาธิปไตยโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๖.๒.๒.๓ สมาชิกสภาพนักงานมาจากการเลือกต้ัง ประกอบด้วย 
๑) ประธานสภาพนักงาน  จํานวน ๑ ท่าน 
๒) รองประธานสภาพนักงาน   จํานวน ๒ ท่าน 
๓) กรรมการสภาพนักงานประกอบด้วย 

- สายวิชาการ   จํานวน  ๑๒ ท่าน (รวมประธานและรองประธานสภาคนที่ ๒) 
- สายบริการ   จํานวน  ๑๒ ท่าน (รวมรองประธานสภาคนที่ ๑) 

๖.๒.๒.๔ บุคลากรงานสภาพนักงาน 
๑) นางเพลินพิศ   เมืองนํ้าเที่ยง ตําแหน่ง หัวหน้าสภาพนักงาน 
๒) นางสาวศศิวิมล คําประกายศิต ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 



-๓๐- 
 

๖.๒.๒.๑๓ สภาพนักงาน... 

๖.๒.๒.๕ หน้าที่งานสภาพนักงาน 
๑) หน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการด้านงานสภาพนักงาน  
๒) ดําเนินการประสานงาน ในการเลือกต้ังสภาพนักงาน 
๓)  ดําเนินการจัดประชุมสภาพนักงาน  
๔) การรวบรวมข้อมูลประสานงานในเรื่องการร้องเรียน  
๕) การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนต่างๆ ของสภาพนักงาน 
๖) การติดตามการดําเนินงานด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของพนักงาน  
๗) รายงานผลการดําเนินงานของสภาพนักงาน 

๖.๒.๒.๖ จัดทําโครงการสภาพนักงานตามแผนปฏิบัติการของกรรมการสภาพนักงาน (๕ มีนาคม ๒๕๖๒ –  ปัจจุบัน) 
๑) นําคณาจารย์เข้าน่ังในสถานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

การประเมินผล 
- มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐  
- ทุกคณะและหน่วยงานมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ดีมาก 

๒) โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา 
การประเมินผล 
- มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐  
- ทุกคณะและหน่วยงานมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ดี 

๖.๒.๒.๗ การเข้าร่วมประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) และ ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

๖.๒.๒.๘ คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติปี ๒๕๖๒ 
๖.๒.๒.๙ โครงการสภาพนักงานพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖.๒.๒.๑๐ สรุปผลการพบปะบุคลากร  มีประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ ดังน้ี 

๑) การรักษาพยาบาล  อยากให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
๒) ความก้าวหน้าในสายงานของของพนักงานสายบริการ (เช่ียวชาญ ชํานาญการ) 

- การตีพิมพ์ภาษาอังกฤษของสายวิชาการ 
- สวัสดิการอ่ืนๆ เช่น  หอพัก 

๖.๒.๒.๑๑ การเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑) เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ 
๒) การเข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม           

ในปี  ๒๕๖๒ 
๖.๒.๒.๑๒ โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑) ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณ และความโปร่งใสของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒) คัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 
๓) สภาพนักงานพบปะพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
๔) ผู้บริหารพบปะพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
๕) เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เช่ียวชาญ ชํานาญการของสายสนับสนุน 
๖) ส่งเสริมการเขียนงานตีพิมพ์ของสายวิชาการ 
๗) ประกันสุขภาพกลุ่ม 

 



-๓๑- 
 

๖.๒.๖.๓ มหาวิทยาลัยพะเยา... 

๖.๒.๒.๑๓ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมทํางานเป็นสื่อกลางภายใต้หลักการทํางานแบบมีส่วนร่วม 
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖.๒.๒.๑๔ สภาพนักงานมุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการจัดส่งข้อมูล ไปยังกองแผนงาน ดังน้ี 

๖.๓.๓.๑ แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๖.๓.๓.๒ แผนกลยุทธของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ 
๖.๓.๓.๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รายงานสรุปกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส่วนงาน กองกิจการนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๕ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ แจ้งการดําเนินโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการป้องกัน         
และควบคุมการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ร่วมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และสํานักงาน
เกษตรอําเภอ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนถ้ําปินวิทยา ทั้งน้ีเป็นการสร้างการรับรู้มาตรการป้องกัน
และควบคุมของหนอนกระทู้ข้าวโพด ๔ ด้าน ดังน้ี 
๖.๒.๕.๑ วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ขาวโพด - ความเป็นมา ลักษณะทําลาย พืชอาหารและสถานการณ์การระบาด 
๖.๒.๕.๒ การป้องกันกําจัดโดยชีววิธี - แนะนําชีวภัณฑ์ที่สามารถควบคุมหนอนกระทู้ หลักและวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์

ให้มีประสิทธิภาพ 
๖.๒.๕.๓ การป้องกันกําจัดโดยใช้สารเคมี - สารเคมีที่แนะนํา เทคนิคในการฉีดพ่นสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ 
๖.๒.๕.๔ การป้องกันกําจัดโดยวิธีอ่ืนๆ - การป้องกันกําจัดโดยวิธีกล การใช้สารสลัดจากพืชสมุนไพร 

 
๖.๒.๖ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๖.๑ รายงานการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม บําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์           
(ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร ป.ธ.๕) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖, อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคํา           
พระอารามหลวง ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.            
ณ พระวิหารวัดศรีโคมคํา พระอารามหลวง ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๖.๒ รายงานสรุปตารางกิจกรรมวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๑๐ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ 

ลําดับท่ี คณะ/วิทยาลัย ชื่อกิจกรรม วันท่ีจัด 
๑ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กิ จก ร รมน้ อ ง ให ม่ ใ จอาสา พัฒนาคณะ  

เพ่ือเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ 

วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๒ สํานักงานอธิการบดี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมรวมเชียร์อาสาพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๔ คณะวิทยาศาสตร์ กิ จกรรมวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ 
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



-๓๒- 
 

๖.๒.๖.๓ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถ ป.ธ.๕) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ , อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคํา          
พระอารามหลวง ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคํา ตําบลเวียง 
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


