
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๔๗ (๑๗/๒๕๖๑) 

วันพฤหสับดีที ่๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 
๓. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 
๔. รองอธิการบดี กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๖. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวนภาพร  จักร์เขียว) แทน 
๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 
 
 

๑๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๑๙. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.สรายศ  ร่าเริงใจ) แทน  

๒๐. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.สุนทร  คล้ายอํ่า) แทน  

๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(ดร.สุรัตน์  เศษโพธ์ิ) แทน 

๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 

๒๔. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๕. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๖. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๗. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางปิยฉัตร  พุทธวงศ์) แทน 

๒๘. รองอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

๒๙. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๐. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

- ไม่มี -  
 
 
 
 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ รักษาการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๗. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๒. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๓. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นางผกามาศ มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๕. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๑๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๓ ท่าน คือ             
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล  จันทร์ดีย่ิง (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) นางสาวปราณี  เทียมใจ 
(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) และรองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่จะไปปฏิบัติงานหรือจัดโครงการนอกสถานที่ ดําเนินการจัดเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานภายในคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ อย่างน้อยหน่วยงานละ ๒ คน พร้อมทั้งจัดทําหนังสือเวียนแจ้ง           
โดยระบุรายช่ือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่นิสิตหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการทราบด้วย 

๓. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา แก่บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ เพ่ืออํานวยความสะดวกทางด้านการให้บริการ
สถานที่แก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งน้ี มอบผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา          
(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) เป็นผู้ประสานงาน กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
แต่เพียงผู้เดียว หากกรณีที่มีการประสานงานโดยไม่ผ่านผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
ให้จัดทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือแจ้งมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

๔. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “โอกาสและทางออกอุดมศึกษาไทย” โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร) ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๔๖ (๑๖/๒๕๖๑) เม่ือวันพุธที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๖ (๑๖/๒๕๖๑) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน                  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๖ (๑๖/๒๕๖๑) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม            
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ              

ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือลงนามและนําส่งกลับไปยัง สกอ.                  
เพ่ือดําเนินการจัดสรรงบประมาณต่อไป ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว    
เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต            
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน        
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบัน                  
อุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)     
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย          

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต              
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒           
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอํานาจให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามบันทึกข้อตกลง 

๓. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือทราบต่อไป   

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐                
และปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่ออนุมัติปริญญา และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยมีนิสิตย่ืนขอสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมทั้งปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว มีนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถสําเร็จการศึกษาได้                  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา         
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) รวมทั้งสิ้น ๕๔๔ ราย ดังน้ี 

๑. ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับปริญญาตรี    จํานวน    ๒๙๑ ราย 
ระดับปริญญาโท   จํานวน    ๑๐๖ ราย 
ระดับปริญญาเอก   จํานวน        ๕ ราย 
 รวมจํานวน   จํานวน    ๔๐๒ ราย 

๒. ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑    
ระดับปริญญาตรี    จํานวน      ๙๓ ราย 
ระดับปริญญาโท   จํานวน      ๑๕ ราย 
ระดับปริญญาเอก   จํานวน        ๑ ราย 
 รวมจํานวน   จํานวน    ๑๐๙ ราย 

๓. ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เฉพาะผู้ที่รักษาสภาพการเป็น
นิสิตและย่ืนสําเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
ระดับปริญญาตรี    จํานวน      ๓๐ ราย 
ระดับปริญญาโท   จํานวน        ๒ ราย 
ระดับปริญญาเอก   จํานวน        ๑ ราย 
 รวมจํานวน   จํานวน      ๓๓ ราย 

กองบริการการศึกษา... 



-๖- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐                
และปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ืออนุมัติปริญญา และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
(เพ่ิมเติม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การขออนุมัติรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ืออนุมัติปริญญา 
และการขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) รวมท้ังสิ้น ๕๔๔ ราย ต่อไป   
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เพ่ืออนุมัติปริญญา และเห็นชอบให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
(เพ่ิมเติม) รวมทั้งสิ้น ๕๔๔ ราย ดังน้ี 
๑.๑ ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับปริญญาตรี   จํานวน    ๒๙๑ ราย 
ระดับปริญญาโท  จํานวน    ๑๐๖ ราย 
ระดับปริญญาเอก  จํานวน        ๕ ราย 

รวมจํานวน   จํานวน    ๔๐๒ ราย 
๑.๒ ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับปริญญาตรี   จํานวน      ๙๓ ราย 
ระดับปริญญาโท  จํานวน      ๑๕ ราย 
ระดับปริญญาเอก  จํานวน        ๑ ราย 
 รวมจํานวน  จํานวน    ๑๐๙ ราย 

๑.๓ ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เฉพาะผู้ที่รักษาสภาพการเป็นนิสิต
และยื่นสําเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
ระดับปริญญาตรี   จํานวน      ๓๐ ราย 
ระดับปริญญาโท  จํานวน        ๒ ราย 
ระดับปริญญาเอก  จํานวน        ๑ ราย 
 รวมจํานวน  จํานวน      ๓๓ ราย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง           
การรับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๓ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
จํานวน ๓ คุณวุฒิ คือ  

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา            

ได้ที่เว็บไซต์สํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาทาง www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. เรื่อง กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. ทาง www.ocsc.go.th     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สรุปเรื่อง 
  สภาวิศวกร ขอแจ้งการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม                
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ย่ืนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ต่อสภาวิศวกร
เพ่ือรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕๔ (๑๗/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติรับรองปริญญาดังกล่าว โดยมีเง่ือนไขการรับรองปริญญา               
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบ CHEQA Online ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ           
และระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจะต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๐       ผ่านระบบ CHEQA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งการรายงานดังกล่าวฯ เบ้ืองต้นได้
พบปัญหา การกําหนดโครงสร้างหลักสูตรในระบบ CHEQA Online เน่ืองจากมีบางหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตร/ปรับเปลี่ยน
ช่ือหลักสูตร        และการจัดทําหลักสูตรใหม่ ทําให้ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ตรงกับข้อมูลหลักสูตรในระบบ 
CHEQA Online น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบ 
CHEQA Online ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังน้ี 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
     การปรับปรุงหลักสูตร/การปรับเปลี่ยนช่ือหลักสูตร/
การจัดทําหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัย ทําให้ข้อมูลหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ไม่ตรงกับข้อมูลหลักสูตรในระบบ 
CHEQA Online               

     กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทําเรื่อง  
ช้ีแจงรายช่ือหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหลักสูตร/การปรับเปลี่ยนช่ือ  
หลักสูตร/การจัดทําหลักสูตรใหม่ให้กับผู้ดูแลระบบ CHEQA  
Online ของ สกอ. เพ่ือดําเนินการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมหลักสูตร  
ให้มีข้อมูลตรงกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑. จัดทําไฟล์หน้าปกเล่มหลักสูตรที่มีการแก้ไข/
ประทับตราหลักสูตรจาก สกอ. เพ่ือยืนยันหลักสูตร 

๒. กรณีหลักสูตรที่ยังไม่มีการประทับตราอนุมัติ  
จาก สกอ. มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดําเนินการกรอก  
ข้อมูลในระบบ CHECO ของ สกอ. เพ่ือรายงานหลักสูตร  
ของมหาวิทยาลัย 

               รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 



-๙- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 
 

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

 
 
 
 

 
 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร ่

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 
 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔... 



-๑๐- 
 

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

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ

สวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุ มั ติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา   

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๕ (๙/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาค  
เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ

เหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา  
(ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การบริ หาร  
เงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหตุ ภัยพิบั ติ  พ .ศ . ๒๕๖๐  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริม
นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

ที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หารือการจัดทําเข็มที่ระลึกและเงินรางวัล กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแก้ไข  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา  
เงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรม
เส ริมหลั กสู ตร หรือกิ จกรรม ที่ ส ร้างชื่ อ เสี ยงให้ แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนการออกแบบโล่รางวัลให้
สอดคล้องกับรายละเอียดในประกาศตามมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
ก่ อนนํ าเสนอคณะกรรมการการเงินและท รัพ ย์สิ น  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๘.๔ (ร่าง) ระเบียบ... 



-๑๑- 
 

๔.๘.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ นําเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิด จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ  
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการนํ า (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย  
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์  
ที่ เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๙ (๑๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๙ ขอเชิญร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรม   
ให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุ รักษ์ 
แหล่ งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อ
ตี่แอ่วบ้านเฮา) 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒน ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่วบ้านเฮา) 
๒. มอบกองอาคารสถานที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดํ าเนิ นการของกองอาคารสถานที่  ในการนํ า  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรม
ให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุ รักษ์ แหล่งท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่ว
บ้านเฮา) เสนอลงนาม ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา   

เรื่ อ ง  กํ าห น ด เงิ น ค่ าต อบ แท น   
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสําหรับ 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

เภสัชกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานกองคลัง  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการปรับแก้ไข 
(ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กํ าหนดเงิน
ค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๓ (ร่าง) บันทึก... 



-๑๒- 
 

๖.๒.๓ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงการรับ เงิน
อุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
Startup University Model และโครงการ GSB 

Innovation Club” 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model และโครงการ GSB Innovation Club” 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการนํา  
(ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงการรับเงิ น อุ ดหนุ นโค รงก าร 
“พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
Startup University Model และโครงการ GSB Innovation Club” เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๖.๒.๗ ขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒ รายการ ดังนี้ 
๑. กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน ๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

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

 

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

เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
๖๓๕ ,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อย   
สามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๙ (๙/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย  
เงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แ ล ะขออ นุ มั ติ  (ร่ า ง ) ป ระก าศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการ
บริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้ 
๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการ

บริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง 
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

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

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 



-๑๓- 
 

๖.๑.๒ ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง   
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

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

๖.๑.๑๐ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะ
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่าง
เค รื อ ข่ า ย ม ห า วิ ท ย าลั ย ยั่ ง ยื น  
แ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย  แ ล ะบ ริ ษั ท  
ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่าย

มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
๒. มอบกองอาคารสถานที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบต่อไป   

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองอาคารสถานที่ ในการนํา 
(ร่ าง) บั น ทึ กความเข้ าใจเรื่องการลดขยะพลาสติก  
แบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน  
แห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๓ (๑๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

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

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

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

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

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป 

 

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

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

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

การจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองอาคารสถานที่ นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองอาคารสถานที่ ในการนํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัด
ระเบียบการจราจรการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๔... 



-๑๔- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง  

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

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป  

 

อยู่ระหว่างดํ าเนิ นการของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการประสานการตรวจสอบเอกสาร
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย 
ระหว่าง คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

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

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 

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

๔.๔ ผลการป รับป รุ งการดํ าเนิ น งาน  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ข อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ก อ ง /ศู น ย์ 
มห า วิ ท ย าลั ยพ ะ เย า  ป ระจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ 
ที่ประชุม และได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขออนุมัติ... 



-๑๕- 
 

๖.๑.๑ ข อ อ นุ มั ติ แ ก้ ไข ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  
กรณี นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ อาจารย์
ป ร ะ จํ า ร า ย วิ ช า  ๑ ๘ ๑ ๑ ๑ ๗ 
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
ตะวันตก 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๘๑๑๑๗ ประวัติศาสตร์ศิลปะและ  

การออกแบบตะวันตก กลุ่มเรียนที่ ๑ แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) 
ของนิสิตจํานวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวกัณชกาญ   วันทนีย์ศรี  รหัสนิสิต ๖๐๑๒๐๐๒๑  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C  
๑.๒ นายพงศกร อินต๊ะเชื้อ  รหัสนิสิต ๖๐๑๒๐๒๒๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นางสาวนงนภัส อรรถมาลี  รหัสนิสิต ๖๐๑๒๐๗๕๑  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายนิธิศ  วนิชบูรณ์  
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด  
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และศิ ลปกรรมศาสตร์  
ได้ ดําเนินการว่ากล่าวตักเตือน  นายนิ ธิศ  วนิชบู รณ ์ 
ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

๖.๑.๒ ขอรับทราบความคาดหวังต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑. การกําหนดนโยบาย เป้าหมายของการดําเนินงานตามแผนและมีการติดตามอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานที่ชัดเจนตาม PDCA Cycle 
๒. การปรับระบบและกลไกเพื่อให้การทํางานเร็วขึ้น โดยจะลดขั้นตอนในบางเรื่องเพื่อให้ฝ่ายบริหาร  

ได้ดําเนินการทํางานได้รวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องการทํา MOU กับต่างประเทศ  
๓. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดหาทรัพยากร  

หรืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  
๔. การใช้ความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ของคณะกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน  

ของมหาวิทยาลัย เช่น Thailand ๔.๐ 
๕. การมีนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในสภามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการพิจารณาความถูกต้อง   

ของกฎ ระเบียบ และความรวดเร็วในการพิจารณา (ถูกต้องและคล่องตัว) 
๖. การประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นภาพรวมและที่เป็นรายบุคคล 
๗. การกําหนดกรอบอํานาจและภาระหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 
 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการเสนอ  
ผลการกําหนดความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอาทิตย์ ที่  ๔  เดือนพฤศจิกายน  พ .ศ . ๒๕๖๑ 
เรียบร้อยแล้ว 

๘. การให้คณบดี... 



-๑๖- 
 

๘. การให้คณบดีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อเป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหาร 

๙. การชี้แนะแนวทางสําหรับอนาคตอันใกล้กรณีจํานวนนิสิตที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว 
๑๐. การได้มีโอกาสพูดคุยในบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการ 

๖.๑.๓ (ร่ าง) รายงานการประเมินตนเอง  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
CUPT QA (Self – Assessment Report, SAR) 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA (Self – 

Assessment Report, SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยมอบคณะ/วิทยาลัย ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. เมื่อคณะ/วิทยาลัย ปรับแก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
CUPT QA (Self – Assessment Report, SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑) เรียบร้อยแล้ว มอบคณะ/วิทยาลัย ประสานจัดส่ง (ร่าง) รายงานดังกล่าว  
ไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการ
นํา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน CUPT QA (Self – Assessment Report, SAR) 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑) เสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขออนุ มัติตารางกิจกรรมวันสําคัญ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
(เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา) และตารางกิจกรรมวันสําคัญ  ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๒   
(เข้าร่วมกับเทศบาลตําบลแม่กา) และตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา) 
 

กองกลาง รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการหารือการจัดทําหลักสูตรร่วมกับ 
บริษัท ซี พี  ออลล์  จํากัด (มหาชน ) และบริ ษัทในกลุ่มฯ  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
และผู้อํานวยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีนายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ ดําเนินการยก                  
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
และผู้อํานวยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพ             

ผู้ไม่สูบบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่      
ประจําปี ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่ดําเนินงานกําหนดมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และกําหนดบริเวณพ้ืนที่อาคาร            
ในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งคณะกรรมการ       
อํานวยการฯ ได้ดําเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ดังน้ี 

๑. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ “คณะปลอดบุหรี่” โดยจัดทําป้ายรณรงค์เพ่ือมอบให้คณะวิชานําไปติดต้ัง   
เพ่ือกําหนดพ้ืนที่คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 

๒. คัดเลือกพ้ืนที่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา และกําหนดพ้ืนที่เขตปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. ดําเนินการยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่        

และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ...  
 
 ทั้งนี้... 



-๑๘- 
 

คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจําปี ๒๕๖๑ จึงได้ดําเนินการ              
ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดเขตสูบบุหรี่          
เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... เพ่ือเป็นการกําหนดนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ               
ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการ                   
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดเขตสูบบุหรี่                  
เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบรองอธิการบดี (นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) ปรับลดจุดพ้ืนที่เขตสูบ
บุหรี่อีกครั้งหน่ึง โดยพ้ืนที่ที่จัดสําหรับสูบบุหรี่ ต้องไม่เป็นสถานท่ีที่มีคนพลุกพล่าน และต้องไม่เป็นสถานที่เปิด              
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต            
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ         
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา    
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา ต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต            
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ              
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๑๙- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา    
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติจํานวนรับเข้า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติจํานวนรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําการศึกษา ๒๕๖๒          
โดยเป็นการรับเข้าตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการมาตลอดระยะเวลาการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  
เน่ืองจากคณะแพทยศาสตร์ ได้แจ้งขอปรับจํานวนการรับนิสิตแพทย์ การศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปจาก     
แนวปฏิบัติเดิม กองบริการการศึกษา จึงขอเรียนช้ีแจงข้อมูล ดังน้ี 

๑. การจัดสรรท่ีน่ังเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการปรับปรุง                  
มาเป็นลําดับตามนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด 
ที่ไม่มีสถาบันผลิตแพทย์หรือมีโอกาสน้อยกว่านักเรียนในจังหวัดใหญ่ และเพ่ือให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาได้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนาของตนเอง 

๒. กรณีการจัดสรรที่น่ังเรียนให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุน     
การจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์       
(Liberal Arts) และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นนักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน               
๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

๓. กรณีการจัดสรรที่น่ังเรียนให้กับโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก เป็นการรับเข้าศึกษาเพื่อสนอง
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔. กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการประสานแจ้งจํานวนรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทสไทยตามระบบ TCAS 
รอบ ๑ และรอบ ๒ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการจัดสรรที่น่ังเรียนตามนโยบายของผู้บริหารชุดเดิม 
และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงเรียนทราบแล้ว 

กรณี คณะแพทยศาสตร์ แจ้งว่า กองบริการการศึกษาสามารถปรับเน้ือหาและปรับจํานวนรับนิสติแพทย์       
ตามท่ีเห็นสมควรน้ัน สามารถดําเนินการได้ 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติจํานวนรับเข้า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําการศึกษา ๒๕๖๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๐- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจํานวนรับเข้า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามแนวปฏิบัติเดิม จํานวน ๔๐ คน ดังน้ี 

๑. กลุ่มแพทย์เพ่ือชุมชน (Community track) จํานวน  ๑๖ คน 
๑.๑ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  ๑ คน 
๑.๒ จังหวัดเชียงราย จํานวน  ๑ คน 
๑.๓ จังหวัดลําปาง จํานวน  ๑ คน 
๑.๔ จังหวัดลําพูน จํานวน  ๑ คน 
๑.๕ จังหวัดแพร่ จํานวน  ๒ คน 
๑.๖ จังหวัดน่าน จํานวน  ๑ คน 
๑.๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน  ๑ คน 
๑.๘ จังหวัดพะเยา จํานวน  ๓ คน 
๑.๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน  ๕ คน 

๒. กลุ่มลดความเลื่อมล้ํา (Inclusive track) จํานวน   ๔  คน 
๒.๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน  ๒ คน 
๒.๒ จังหวัดน่าน จํานวน  ๑ คน 
๒.๓ จังหวัดตาก (โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) จํานวน  ๑ คน 

๓. กลุ่มสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (Strengthening track) จํานวน  ๒๐  คน 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption 
Education) ในส่วนของหลักสูตรอุดมศึกษา ช่ือหลักสูตร วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart” 
ซึ่งได้กําหนดแนวทางการนําหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ ๓ แนวทาง คือ  
๑) จัดทําเป็น ๑ รายวิชา จํานวน ๓ หน่วยกิต 
๒) จัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถนําเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ไปปรับปรุง/ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง 
๓) จัดทําเป็นวิชาเลือก เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

๖.๒.๑.๒ กองการเจ้าหน้าที่ ขอกําหนดชื่ออาคารหอพักสวัสดิการบุคลากร (บริเวณโรงประปา) เป็น ศรีตรัง              
๑ - ๖ และฟ้ามุ่ย ๑ - ๒ โดยมีผู้รับผิดชอบดูแล ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   

 
 
 
 
 
 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดี... 



-๒๑- 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) นําเสนอนโยบายและเป้าหมายด้านงานบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๖.๒.๒.๑ วิสัยทัศน์ 

- ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ 
- วิจัยและนวัตกรรม 
- รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
- ระบบการประกันคุณภาพ 

๖.๒.๒.๒ พันธกิจ  
- ผลิตคนไทยศตวรรษที่ ๒๑ 
- วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
- บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 
- ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย 
- บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

๖.๒.๒.๓ ยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategy) : การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  Good governance 
๖.๒.๒.๔ หลักธรรมาภิบาล 

- ธรรม + อภิบาล (Good + Governance) / วิธีการที่ดีในการบริหารงาน 
- การบริหารงาน คือ กระบวนการของการตัดสินใจ และกระบวนการนําผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ 

๖.๒.๒.๕ หลักการสําคัญของหลักธรรมาภิบาล 
๑) นิติธรรม (Rule of Laws)          

- ปฏิบัติตามกฎหมาย 
๒) คุณธรรม (Ethics)                   

- ไม่มี การทุจริต การทําผิดวินัย การทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ    
๓) ความโปร่งใส (Transparency)   

- โครงสร้างชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูล 
๔) การมีส่วนร่วม (Participation)  

- รับฟัง ร่วมวางแผน  
๕) สํานึกรับผิดชอบ (Accountability)   

- เป้าหมายชัดเจน ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผล/ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
๖) ความคุ้มค่า (Value for Money)   

- ประหยัด ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความสามารถในการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

๖.๒.๒.๖ ยุทธศาสตร์... 



-๒๒- 
 

๖.๒.๒.๖ ยุทธศาสตร์ด้านงานบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนดําเนินการที่ดี 
๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
๓) พัฒนาการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ 
๔) ตัวช้ีวัด 

- รายงานการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในได้รับการรับรอง 
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ITA) 
- รายได้ที่เกิดจากการบริหารทรัพยากรและการดําเนินการตามพันธกิจ 
- จํานวนงานที่นําเทคโนโลยีมาใช้ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึง 
- มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดี 

๖.๒.๒.๗ การกํากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
๑) วิทยาเขตเชียงราย 
๒) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๓) กองคลัง 
๔) กองกลาง 

๖.๒.๒.๘ สิ่งสําคัญในงานบริหาร 
๑) ถูกต้องในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน 
๒) เพ่ิมศักยภาพบุคลากร และทีมงาน 
๓) สื่อสาร ประสานงาน อํานวยความสะดวก 

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดี (นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) นําเสนอแนวทางพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัพะเยา                

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ดังน้ี 
๖.๒.๓.๑ แผนกลยุทธ์พัฒนานิสิตและบุคลากรด้านกิจการนิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านเสรมิสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ 

๖.๒.๓.๒ KPI การพัฒนานิสิตและบุคลากรด้านกิจการนิสิต 
๑) Human Resource Development 

- Work force in ๒๑st (life-long learning/DQ/Entrepreneur) 
- UP identity (Thainess) 
- UP Alumni  

๒) Service & Support 
- Happiness 
- Wellness 

 
 
 
 

๓) กลยุทธ์ด้าน... 



-๒๓- 
 

๖.๒.๓.๓ KPI การพัฒนานิสิตและบุคลากรด้านกิจการนิสิต 
๑) กลยุทธ์ด้าน Human Resource Development 

- กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตให้มีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา (บูรณาการกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ และวิจัย) 

- กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต   
(กองกิจการนิสิต  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกคณะ/วิทยาลัยและศิษย์เก่า) 

- กลยุทธ์ที่ ๔ : ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตบูรณาการกับงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสร้างความตระหนักรบัรู้ ปลูกฝังความเป็นไทยในการพัฒนานิสิต 

๒) กลยุทธ์ด้าน Service & Support 
- กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมให้นิสิตใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข (อยู่และเรียน 

อย่างมีความสุข) 
๖.๒.๓.๔ แนวทางพัฒนานิสิตและบุคลากรด้านกิจการนิสิต 

๑) กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตให้มีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์           
ของมหาวิทยาลัยพะเยา (บูรณาการกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ และวิจัย) 
- เน้น ๒๑st Skills  UP identity  
- Life-long learning Life Skills 

๒) กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมให้นิสิตใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข (กายและใจ) 
- สวัสดิการ (ทุนการศึกษา หอพัก IT Recreation Area โรงอาหาร ห้องสมุด รถเมล์ สนามกีฬา) 
- ดูสุขภาพและความปลอดภัย (การให้คําปรึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล ระบบความปลอดภัย 

ของหอพัก) 
- กิจกรรมและนันทนาการ (กีฬา ดนตรี ศลิปะและวัฒนธรรม) 
*** Happiness & Wellness 

๓) กลยุทธ์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต 
- กองกิจการนิสิต   
- บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกคณะ/วิทยาลัย 
- ศิษย์เก่า (UP Alumni Association) 

๔) กลยุทธ์ที่ ๔ : ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตบูรณาการกับงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม           
และสรา้งความตระหนักรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทยในการพัฒนานิสิต (Thainess) 

๖.๒.๓.๕ แนวทางการพัฒนาหอพัก 
๑) ภูมิทัศน์ 
๒) ระบบความปลอดภัย 
๓) มลภาวะ/ สิ่งแวดล้อม 
๔) ระบบการจองหอพัก/ระบบการซ่อมแซมหอพักโดยใช้ IT 

๖.๒.๓.๖ แนวทางการพัฒนาสวัสดิการโรงอาหาร 
๑) ภูมิทัศน์ 
๒) ระบบบําบัด/สิง่แวดล้อม 
๓) การใช้ IT ในการใช้บริการโรงอาหาร 

๖.๒.๓.๗ สนามกีฬา/พ้ืนที่นันทนาการ 
 

๖.๒.๔ คณบดี... 



-๒๔- 
 

๖.๒.๔ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ทั้งน้ี มอบคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดทําแผนการศึกษาให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
๖.๒.๕ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายประฐมพงษ์  ทองรอด) รายงานผลการเข้าร่วมประชุม เรื่อง การย่ืนบัญชีทรัพย์สิน               

ต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้สรุปว่า ป.ป.ช. ให้ผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ ผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วย
คณบดี และรองคณบดี ย่ืนเอกสารตามมาตรา ๑๓๐ ซึ่งได้ข้อสรุป การย่ืนบัญชีทรัพย์สิน มีทั้งหมด ๓ มาตรา 
ดังน้ี 
๖.๒.๕.๑ ย่ืนเอกสารตามมาตรา ๑๐๒ : การย่ืนบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. โดยมีการเปิดเผย 
๖.๒.๕.๒ ย่ืนเอกสารตามมาตรา ๑๐๓ : การย่ืนบัญชีทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ ต่อ ป.ป.ช.              

โดยไม่มีการเปิดเผย 
๖.๒.๕.๓ ย่ืนเอกสารตามมาตรา ๑๓๐ : การย่ืนบัญชีทรัพย์สินต่อหน่วยงาน โดยไม่มีการเปิดเผย 

 
๖.๒.๖ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายไพโรจน์  เทพวัลย์) แจ้งกําหนดการประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการ               

และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๖.๒.๖.๑ วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา         

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๖.๒.๖.๒ วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมความพร้อมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๖.๒.๗ ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 
๖.๒.๗.๑ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “University Survival in Disruptive Education Era” 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ  รตันเดโช ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพญางําเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๗.๒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล” ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๗.๓ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๒.๘ ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๘.๑ กําหนดการโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. ปีที่ ๙ (ครั้งที่ ๑) ในวันอังคารที่ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ICT ๑๒๔๗ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๖.๒.๘.๒ กําหนดการสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร 
๖.๒.๘.๓ กําหนดการทําบุญเน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ 

ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
๖.๒.๘.๔ กําหนดการ Colourful New Year ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป  

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ๖.๒.๙ ผู้อํานวยการ... 



-๒๕- 
 

 
๖.๒.๙ ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี แจ้งการใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๘ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดพะเยา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)           
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังน้ี 
๖.๒.๙.๑ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (CE) และอาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๖.๒.๙.๒ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖.๒.๙.๓ อาคารเรียนรวม (หลังเก่า) 
๖.๒.๙.๔ อาคารสงวนเสริมศรี 

 
๖.๒.๑๐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นายอดิสร  ผลศุภรักษ์) แนะนําโครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ในการค้นหาและติดตามไปรษณีย์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้การแจ้งเตือนระบบการนําจ่ายไปรษณีย์ผ่าน
อีเมล์และแจ้งผ่าน SMS โดยสามารถแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลการแจ้งเตือนได้ที่ www.doga.up.ac.th/Postal 
และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การตัดสินใจในการบริหารงาน และการศึกษาระดับความพึงพอใจ         
ของระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

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

 


