
 

๑๓. คณบดีคณะพลังงาน... 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒   

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

********************** 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคํา) 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภมูิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 

๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ)  

๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 

๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 

๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) 
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๑๓. คณบดีคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี) แทน 

๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.รัติยา  ฟิชเชอร์) แทน  

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์) แทน   

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๑. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายสันติ  ศิริคชพันธุ์) แทน 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

๒๔. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  คล้ายอํ่า) แทน 

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๖. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๗. รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักด์ิ ปิ่นมงคลกุล) แทน 

๒๘. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายสุพจน์  มานะสุข) แทน 

 
๒๙. ผูอํ้านวยการ... 
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๒๙. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๓๐. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๓๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๓๒. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๓. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา)  

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์ รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ําเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๓. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๕. นางอังคณา  ปานเทือก  ผู้ช่วยอธิการบดี 

๖. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 

๗. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๘. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

๙. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 

๑๐. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย 

๑๑. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

๑๒. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี 

๑๓. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อํานวยการกองแผนงาน 

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

๑๕. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๑๖. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารน้ําดื่ม 

 ๑๗. นางสาวรัตนา  ขัตธ.ิ.. 
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๑๗. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 

๑๘. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 

๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๑. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๒. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒ ท่าน คือ           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ) 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๗๘๘/๒๕๖๒ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ ๒๗๘๘/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ในตําแหน่ง               

รองศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย และตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย โดยมีรายนาม            

ผู้เข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 

๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๔.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุสรรค์  ชาติอารยะวดี ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

เคมีเชิงฟสิิกส์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล  ปุระพรหม ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แววดาว  คําเขียว ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๕. กําหนดการ... 
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๕. กําหนดการโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน ระหว่างวันท่ี ๑ – ๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ เอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 

๖. กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี

การศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๗. กําหนดการโครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ 

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เรือนเอ้ืองคํามหาวิทยาลัยพะเยา 

๘. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิง ในการเข้าร่วมนําเสนอผลการดําเนินงาน           

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 

  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน ๒                 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม              

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี -  

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศศิธร  นุริตมนต์ อาจารย์

ประจํารายวิชา ๑๔๒๔๖๒ ภาษาจีนธุรกิจ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นางสาวศศิธร  นุริตมนต์     

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาจีน มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๒๔๖๒ 

ภาษาจีนธุรกิจ กลุ่มที่ ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวหทัยรัตน์  ผาเนตร            

รหัสนิสิต ๕๘๐๕๑๕๒๖ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ ทั้งน้ี คณะศิลปศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง                

กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่                 

๘/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา                 

ในรายวิชา ๑๔๒๔๖๒ ภาษาจีนธุรกิจ กลุ่มที่ ๒ ของนิสิตรายดังกล่าว เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

เกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนในช่องปลายภาคขาดหายไป ระดับคะแนนรวมของนิสิต จึงเป็น ๗๑.๘๗ คะแนน                 

คิดเป็นผลการเรียนอยู่ในระดับ C+ ซ่ึงหากรวมคะแนนในช่องปลายภาค อีก ๑๐ คะแนน รวมแล้วเป็น ๘๑.๘๗ คะแนน                 

คิดเป็นผลการเรียนอยู่ในระดับ B+ จึงทําให้ผลการศึกษาที่นิสิตจะได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริง นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศศิธร  นุริตมนต์ อาจารย์ผู้สอน         

ประจําสาขาวิชาภาษาจีน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินการตามประกาศ           

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่า

กําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี 

กรณีดังกล่าวเป็นความผิดในการกรอกคะแนนของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว และเป็นการ                

ขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศศิธร  นุริตมนต์ รายวิชา ๑๔๒๔๖๒ ภาษาจีนธุรกิจ                 

กลุ่มที่ ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวหทัยรัตน์  ผาเนตร      

รหัสนิสิต ๕๘๐๕๑๕๒๖ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวศศิธร  นุริตมนต์ ด้วยวาจาและรายงาน                    

ให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา     

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไข                 

ผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวศศิธร  นุริตมนต์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๒๔๖๒ ภาษาจีนธุรกิจ                 

กลุ่มที่ ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของ             

นางสาวหทัยรัตน์  ผาเนตร รหัสนิสิต ๕๘๐๕๑๕๒๖ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวศศิธร  นุริตมนต์ ด้วยวาจา และรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 

และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเชาวน์  ปอแก้ว อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๒๒๗๔๙๒ โครงงานวิศวกรรมซอฟแวร์ ๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง          

กรณี นายเชาวน์  ปอแก้ว อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา         

ในรายวิชา ๒๒๗๔๙๒ โครงงานวิศวกรรมซอฟแวร์ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)                 

ของนายศิรชัช  มีใจดี รหัสนิสิต ๕๘๐๒๒๑๗๕ จากเดิม U แก้ไขเป็น S ทั้งน้ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

และการส่ือสาร ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาและได้สรุปผล ตลอดจนได้รายงาน                 

ให้คณบดีทราบ เนื่องจากเกิดจากความประมาทเลินเล่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว ไม่ได้ส่ง

แบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษา UP ๓๓ ภายในกําหนดตามปฏิทินการศึกษา นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเชาวน์  ปอแก้ว         

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๘- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร            

ได้ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงาน

ผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตาม

กําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวเป็นความผิดในการกรอกคะแนนของอาจารย์

ผู้สอนรายดังกล่าว และเป็นการ ขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์            

ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเชาวน์  ปอแก้ว รายวิชา ๒๒๗๔๙๒ โครงงานวิศวกรรม

ซอฟแวร์ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนายศิรชัช  มีใจดี รหัสนิสิต 

๕๘๐๒๒๑๗๕ จากเดิม U แก้ไขเป็น S 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายเชาวน์  ปอแก้ว               

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต       

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายเชาวน์  ปอแก้ว อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๒๗๔๙๒ โครงงานวิศวกรรมซอฟแวร์ 

๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนายศิรชัช  มีใจดี 

รหัสนิสิต ๕๘๐๒๒๑๗๕ จากเดิม U แก้ไขเป็น S  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายเชาวน์  ปอแก้ว               

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต       

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวจุมพิศตรา  ผูกจิต 

นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว  และนางสาวธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นางสาวจุมพิศตรา  ผูกจิต                 

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ               

และนางสาวธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ส่งรายงานผลการศึกษา       

ล่าช้ากว่ากําหนด ในรายวิชา ๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า กลุ่มที่ ๒๗๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ทั้งน้ี คณะศิลปศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีส่งผลการศึกษาล่าช้าในรายวิชาดังกล่าว

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๐๐๑๒๐๔ 

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากอาจารย์ผู้สอนทั้ง ๓ รายดังกล่าว นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวจุมพิศตรา  ผูกจิต                 

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ               

และนางสาวธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏ                

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่า

กําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี 

กรณีดังกล่าวเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอนทั้ง ๓ รายดังกล่าว ที่ไม่ได้ส่งผลการเรียน                 

ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา และเป็นการส่งผลการศึกษาล่าช้าเป็นครั้งแรกของอาจารย์            

ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๑๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวจุมพิศตรา  ผูกจิต นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว  

และนางสาวธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา รายวิชา ๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า กลุ่มที่ ๒๗๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวจุมพิศตรา  ผูกจิต นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว                    

และนางสาวธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                    

การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 

และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นางสาวจุมพิศตรา  ผูกจิต นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว และนางสาวธรณ์ธนนณัท์  

ไชยวงค์ษา อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา 

๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า กลุ่มที่ ๒๗๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวจุมพิศตรา  ผูกจิต นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว                    

และนางสาวธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง            

การดําเนินการกรณี การรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 

และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที ่๔.๓... 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนและขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา             

และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑            

เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตร                     

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 

(แบบ ๒.๕ + ๑.๕) ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา                  

และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน (แบบ ๒.๕ + ๑.๕) โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติ              

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต               

สาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน                    

และขออนุมัติจัดการเรียนการสอนและขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 

(แบบ ๒.๕ + ๑.๕) นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  

๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันสวรรค์ และ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบ

แผนการศึกษา โดยจัดลําดับความสําคัญของรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนและให้ครบ

ตามโครงสร้างของหลักสูตร 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. เมื่อคณะศิลปศาสตร์ ดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มอบคณะศิลปศาสตร์

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดการเรียนการสอนและขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตร                     

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติจัดการเรียนการสอนและขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน ต่อไป      

 

 มต ิที่ประชุม... 



-๑๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการจัดการเรียนการสอนและเห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑            

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เร่ือง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามโครงการสร้าง

บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปกีารศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะ             

เพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษา               

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปรับแก้ไข

จํานวนช่ัวโมงการบรรยาย ปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รายวิชา ๒๒๗๒๕๒, ๒๒๗๒๐๖       

และ ๒๒๗๗๗๒ ให้ถูกต้อง 

๒. เม่ือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปรับแก้ไขตามมติท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว 

มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป     

 

 

 

 

มต ิที่ประชุม... 



-๑๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว          

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต 

เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบติดตามผลการดําเนินงาน             

ตามตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการ

วิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นประจําทุกปี ทั้งน้ี กองแผนงาน          

ได้จัดทํารายงานวิเคราะห์ผลดังกล่าว ของผู้ใช้บัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต     

เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ต่อคุณภาพของบัณฑิต และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               

การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต เร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   

ต่อคุณภาพของบัณฑิต ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ต่อคุณภาพของบัณฑิต และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย กระตุ้นให้มีการประเมินเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

และมอบผู้รับผิดชอบดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๒๔ (๘/๒๕๖๐) เมื่อวันที ่๒๑ มิถนุายน ๒๕๖๐ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ

สวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ของธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา  
ของธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการลงนามบันทึกข้อตกลง

การให้สินเชื่อสวัสดกิารแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 

กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ระหว่างดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบตอ่ไป  

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือ  

ด้ านวิ ศวกรรมซอฟต์ แว ร์ของ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระหว่ า ง  มหาวิ ทยาลั ย บู รพา 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์  

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการประสานการลงนาม (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือ

ด้ านวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ ของสถาบันการศึ กษา

ระดับอุดมศึกษา  ระหว่ าง  มหาวิ ทยาลั ย บู รพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.์.. 



-๑๕- 
 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์  

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย  

แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย

หอการค้ า ไทย  มหาวิ ทยาลั ย  

ธุ รกิ จ บั ณฑิ ต  มหาวิ ทยาลั ย   

สงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิ ทย าลั ย เ ชี ย ง ใหม่  และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลั ยแม่ฟ้ าหลวง  มหาวิทยาลั ยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ก่อนนําเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๔ ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงาน  

เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร

ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายชื่อ คือ  

คณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ ์ กรีธาชาต)ิ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองการเจ้าหน้าที่  ได้ดํ าเนินการนําคําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดํารงตําแหนง่คณบดี เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ ๒๒ 

กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ ขอพิจารณา... 



-๑๖- 
 

๖.๒.๕ ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงาน  

เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร

ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายชื่อ คือ  

คณบดคีณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์  เสาแกว้) 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

กองการเจ้าหน้าที่  ได้ดํ าเนินการนําคําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว   

 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ 

ระหว่างโรงเรียนบ้านน้ําจวง ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม   

วัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ 

ระหว่าง โรงเรียนบ้านน้ําจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์

ลา้นนา 

๒. มอบกองกิจการนิสิต นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการ

ประสานการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่างโรงเรียน

บ้านน้ําจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม

วัฒนหัตถศิลป์ล้านนา กับหน่วยกฎหมาย ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑... 



-๑๗- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม  

บั นทึ กข้ อตกลงความ ร่ วม มื อ  

การจัดตั้งและดําเนินงานเครือข่าย

ของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation 

and Technology Assistance Program : ITAP) 

ระหวา่งสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิกับมหาวทิยาลัย

พะเยา เลขที่ MOU-CO-2561-5451-TH 

ฉบับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ครั้งที่ ๑) 
 

 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้ง   

และดําเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ MOU-CO-2561-

5451-TH ฉบับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการของคณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

ในการนําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้ง  

และดําเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุน  

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and 

Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ MOU-CO-2561-5451-TH 

ฉบับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิ จัย ปรับแก้ ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว   

นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

กองบริหารงานวิ จัย รับทราบมติที่ประชุม และ  

ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ 

ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

ก่อนประสาน... 



-๑๘- 
 

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๓ (ร่าง) MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวทิยาลัย ในเครือเทา – งาม 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยในเครือเทา – งาม 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงาน  

สภามหาวทิยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ ระหว่ างดํ า เนิ นการของคณะวิทยาศาสตร์   

ในการนัดหมายการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลง  

ความ ร่ วม มือทางวิ ชาการคณะวิ ทยาศาสต ร์  

มหาวิทยาลัย ในเครือเทา – งาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ วรัญญารีสอร์ท อําเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย กอ่นประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ

ต่อไป 

 

 
 

 

 

 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔... 



-๑๙- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การไปปฏบิัตงิานและจัดโครงการ

นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบกองการเจา้หนา้ที่ ปรับแกไ้ขชื่อ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

จาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปปฏิบัติงานและจัดโครงการ  

นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทําการปกติ   

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทําการปกติ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. มอบกองการเจา้หนา้ที่ นําเสนออธกิารบดลีงนามตอ่ไป 
 

 

 

อยู่ ระหว่ างดํ า เนิ นการของกองการเจ้ าหน้ าที่   

ในการปรับแก้ไขชื่อ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทําการปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ก่อนนําเสนออธกิารบดลีงนามตอ่ไป 

๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย 

และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 

ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล 

จํากัด กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย   

และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล จํากัด  

กับมหาวทิยาลัยพะเยา     

๒. มอบกองบริหารงานวจิัย เสนอลงนามบันทกึขอ้ตกลงดงักลา่ว กอ่นประสานสํานักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัย ในการ

นําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุน 

การพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 

ระหวา่ง บริษัท อภญิญา เมดคิอล จํากัด กับมหาวทิยาลัย

พะเยา เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 



-๒๐- 
 

๖.๑.๕ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

ความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัย

และพัฒนาวิ ทยาศาสต ร์ และ

เทคโนโลยปีอ้งกันประเทศ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีอ้งกันประเทศ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว   

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการเสนอลงนามบันทึกความเข้าใจ 

ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ กอ่นประสานสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบ

ต่อไป 

 

 

๖.๑.๖ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วม

เป็นสถานพยาบาลที่สํานักงาน

ประกันสังคมกําหนดในการให้บริการ

สง่เสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ( ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงาน

ประกันสังคมกําหนด ในการใหบ้ริการสง่เสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค 

๒. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานหน่วยกฎหมาย   

ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงาน

ประกันสังคมกําหนดในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ก่อนเสนอลงนาม

บันทึกข้อตกลงดั งกล่าว  และประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเสนอลงนามบันทึกความร่วมมือ

การร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคม

กําหนด ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่อง

ดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕... 



-๒๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๕/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๔.๑.๑ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขผลการศึ กษา  

กรณี นางสาววราภรณ์  ใจประนพ 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๒๑๑๒ 

ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร ๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาววราภรณ์  ใจประนพ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีน   

เพื่อการสื่อสาร ๒ กลุ่มที่ ๕ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา

ของนางสาวดุษฎ ี ทองนาค รหัสนิสิต ๖๐๑๑๒๑๒๓ จากเดมิ D  แกไ้ขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววราภรณ์  ใจประนพ ด้วยวาจา  

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต  

เกนิกวา่กําหนด การแกไ้ขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววราภรณ์  

ใจประนพ ดว้ยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๒ ขออนุ มั ติ แก้ ไ ขผลการศึ กษา   

กรณี  นายกรธัช  ปัญญาจันทร์  

อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๖๒๐๐ 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษ   

เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ กลุ่มที่ ๑๘ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)  

แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวอารียา  เจริญศรี รหัสนิสิต ๖๐๒๐๖๕๘๗ จากเดิม D+ 

แกไ้ขเป็น A 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ ด้วยวาจา และรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต  

เกนิกวา่กําหนด การแกไ้ขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะศลิปศาสตร์ วา่กลา่วตักเตือน นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ 

ดว้ยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ แผนยุทธศาสตร.์.. 



-๒๒- 
 

๖.๑.๑ แผน ยุ ท ธศ าสต ร์ ก า รพั ฒน า

มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๕ ปี 

(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

– ๒๕๖๗) 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๕ ปี (ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 

๒. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๓. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองแผนงาน รับทราบมตทิี่ประชุม และไดด้ําเนนิการนาํ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๕ ปี 

(ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๓  – ๒๕๖๗ )  

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ

การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัย ได้ดําเนินการปรับแก้ไขประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้

ดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สิน  

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัต ิเรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผล  

การเรียนดเีดน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ใหใ้ชบ้ังคับกับนิสิตที่เขา้ศกึษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นตน้ไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ  

ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  และสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

นําระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิต   

ที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

๖.๑.๕ (ร่าง) ประกาศ... 



-๒๓- 
 

๖.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน

การฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง

สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์   

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน  

การฝึกอบรม และพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การพิ จารณาทุนสนั บสนุ นการฝึกอบรม และพัฒนาตนเองสํ าหรับบุคลากร   

ที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ .  ๒๕๖๒  ตามข้อเสนอแนะ   

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งประสานหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนออธิการบดี  

ลงนามตอ่ไป 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา   

ทุนสนับสนุนการฝึ กอบรม  และพัฒนาตน เอง  

สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน  

ทางวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการประสาน  

หน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยาดังกลา่ว ก่อนนําเสนออธกิารบดลีงนามตอ่ไป 

๖.๑.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

จัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

ภายในสํานักงานสว่นงาน พ.ศ. ... 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  

ในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสํานักงานสว่นงาน พ.ศ. ...  

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ปรับแก้ ไข (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดั งกล่ าว  

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนออธิการบดี

ลงนามตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของหน่วยกฎหมาย ในการนํา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  

ในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสํานักงาน

ส่วนงาน พ.ศ. ... เสนออธกิารบดลีงนามตอ่ไป 

 

มติ  ที่ประชุมรบัทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๒๔- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม             

ได้ขอแจ้งแนวทางการจัดทํา มคอ.๓ – มคอ.๗ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการปรับเปล่ียนได้อย่างอิสระ                 

โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ.๓ – มคอ.๗ เป็นสําคัญ และสามารถสืบค้นประกาศฯ ได้ที่เว็ปไซต์ 

http:/ /www.mua.go.th/users/tqf-hed/ หรือปรากฏตาม QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๔๕ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือ             

ตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน ๙๖๑,๗๖๓,๒๑๕.๓๙ บาท (เก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่น                 

สามพันสองร้อยสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน 

๙๑๘,๑๔๗,๕๓๙.๔๒ บาท (เก้าร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทส่ีสิบสองสตางค์)      

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 



-๒๕- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร            

ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติย้ายสังกัดหน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา ไปสังกัด 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งหน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา (Thalassemia Unit 

University of Phayao) ข้ึน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในอยู่ภายใต้

สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยให้เป็นหน่วยงาน

ภายใต้สํานักงานอธิการบดี และมีผลให้เป็นหน่วยงานโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีภารกิจ

ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาผลงานเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย และมุ่งเน้นการเป็นศูนย์การวิจัย             

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการชุมชน ทั้งน้ี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีการประชุมหารือ

ร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของหน่วยธาลัสซีเมีย โดยมี รองศาสตราจารย์            

ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ซ่ึงที่ประชุม           

มีความเห็นว่าควรย้ายสังกัดของหน่วยธาลัสซีเมียจากการเป็นหน่วยงานภายใต้สํานักงานอธิการบดี ไปเป็น

หน่วยงานภายใต้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์          

ของการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพ         

ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ และเป็นศูนย์กลางของการรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อน           

ซ่ึงต้องการการรักษาระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) อย่างทันท่วงที รวมทั้งเปน็แหล่งผลิตและสนับสนนุงานวิจยั 

ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐            

ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างการบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประกอบด้วย

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริหาร โครงสร้างการปฏิบัติงาน โครงสร้างความร่วมมือแพทย์แผนปัจจุบัน

ระหว่าง... 



-๒๖- 

ระหว่างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะแพทยศาสตร์ โครงสร้างความร่วมมือ

ด้านการบริหารทางการแพทย์แผนตะวันออกระหว่างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

และคณะแพทยศาสตร์ ตามความในข้อ ๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว จะมีหน่วยธาลัสซีเมีย          

อยู่ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ด้วย ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนินการจัดตั้งหน่วยงานที่กล่าวข้ึน

แต่อย่างใด นั้น 

  หน่วยธาลัสซีเมีย จึงขออนุมัติย้ายสังกัดหน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา ไปสังกัด 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. อนุมัติโอนย้าย หน่วยธาลัสซีเมีย จากหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ไปเป็น

หน่วยงานระดับงาน ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๒. ขออนุมัติโอนย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ จํานวน ๕ ราย จากเดิมสังกัด                

หน่วยธาลัสซีเมีย สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดหน่วยธาลัสซีเมีย ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรายนาม ดังน้ี 

๒.๑ นางสาวภาวิณี   ชาวน่าน   ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

๒.๒ นางสาวขวัญฤดี   มหิงษา   ตําแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ 

๒.๓ นางสาวอรุณี   ปิงยศ ตําแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์ 

๒.๔ นางวรรณวิภา   แสงศรีจันทร์ ตําแหน่ง   นักเทคนิคการแพทย์ 

๒.๕ นางลัดดา   ค้าโค ตําแหน่ง   คนงาน 

๓. ขออนุมัติโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิงบประมาณ ภาระผูกพัน รายได้ ของหน่วยธาลัสซีเมีย                 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา

อนุมัติย้ายสังกัดหน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา ไปสังกัดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. อนุมัติโอนย้าย หน่วยธาลัสซีเมีย จากหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ไปเป็น

หน่วยงานระดับงาน ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

๒. ขออนุมัต.ิ.. 



-๒๗- 

๒. ขออนุมัติโอนย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ จํานวน ๕ ราย จากเดิมสังกัด                

หน่วยธาลัสซีเมีย สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดหน่วยธาลัสซีเมีย ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรายนาม ดังน้ี 

๒.๑ นางสาวภาวิณี   ชาวน่าน   ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

๒.๒ นางสาวขวัญฤดี   มหิงษา   ตําแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ 

๒.๓ นางสาวอรุณี   ปิงยศ ตําแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์ 

๒.๔ นางวรรณวิภา   แสงศรีจันทร์ ตําแหน่ง   นักเทคนิคการแพทย์ 

๒.๕ นางลัดดา   ค้าโค ตําแหน่ง   คนงาน 

๓. ขออนุมัติโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิงบประมาณ ภาระผูกพัน รายได้ ของหน่วยธาลัสซีเมีย                 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติโอนย้าย หน่วยธาลัสซีเมีย จากหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ไปเป็น

หน่วยงานระดับงาน ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันท่ี 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๒. อนุมัติโอนย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ จํานวน ๕ ราย จากเดิมสังกัด                

หน่วยธาลัสซีเมีย สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดหน่วยธาลัสซีเมีย ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรายนาม ดังน้ี 

๒.๑ นางสาวภาวิณี   ชาวน่าน  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

๒.๒ นางสาวขวัญฤดี   มหิงษา   ตําแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ 

๒.๓ นางสาวอรุณี   ปิงยศ ตําแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์ 

๒.๔ นางวรรณวิภา   แสงศรีจันทร์ ตําแหน่ง   นักเทคนิคการแพทย์ 

๒.๕ นางลัดดา   ค้าโค ตําแหน่ง   คนงาน 

๓. อนุมัติโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิงบประมาณ ภาระผูกพัน รายได้ ของหน่วยธาลัสซีเมีย                 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล             

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินการปรับโครงสร้าง           

และหน่วยงานภายในระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  

๕. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง            
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา

อนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 



-๒๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุน นิสิต

รายวิชาวิจัยทางทันตกรรม ๒ คณะทันตแพทศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                 

๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์                 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัย                 

ทางทันตกรรม ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

อัตราค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการ       

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตรา                 

ค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม ๒ คณะทันตแพทศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ              

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม ๒ 

คณะทันตแพทศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชา           

วิจัยทางทันตกรรม ๒ คณะทันตแพทศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน           

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 



-๒๙- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการลงทะเบียนและเปล่ียนแปลงสถานะนิสิต กรณี              

นายธนกร  ศรีโรจน์ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                 

๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานะจากลงทะเบียนเรียน      

เป็นรักษาสภาพนิสิต และขอความอนุเคราะห์คืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับนิสิตเป็นกรณีพิเศษ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว           

กรณีดังกล่าว เนื่องจากนิสิตในราย นายธนกร  ศรีโรจน์ รหัสนิสิต ๖๐๑๐๐๘๙๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต          

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประสบอุบัติเหตุทางจราจร ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (วันเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒) ซ่ึงแพทย์วินิจฉัยว่า นิสิตมีเลือดออกในสมองอันเนื่องมาจาก                 

การประสบอุบัติเหตุ ทําให้นิสิตไม่สามารถเข้าเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบให้เปล่ียนแปลงการลงทะเบียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับ

นิสิตดังกล่าว จาก ลงทะเบียนเรียน เป็น ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต และให้นิสิตชําระ

เงินค่าลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต จํานวน ๓๑๐ บาท 

๒. เห็นชอบให้คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนิสิตดังกล่าว 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิกการลงทะเบียนและเปล่ียนสถานะนิสิต กรณี              

นายธนกร  ศรีโรจน์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

ขออนุมัติยกเลิกการลงทะเบียนและเปล่ียนแปลงสถานะนิสิต กรณี นายธนกร  ศรีโรจน์ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงสถานะนิสิต  

กรณี นายธนกร  ศรีโรจน์ ดังนี้ 

๑. ให้เปล่ียนแปลงการลงทะเบียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนิสิตดังกล่าว 

จาก ลงทะเบียนเรียน เป็น ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต และให้นิสิตชําระเงิน

ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต จํานวน ๓๑๐ บาท 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 



-๓๐- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ

ในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนในผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร                 

เภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย         

ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

แห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ต่อไป 

 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 



-๓๑- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การประเมิน

ระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การประเมิน

ระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

อาจารย์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ                    

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง          

การประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การประเมินระดับอาจารย์
มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว           

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 



-๓๒- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการ

เพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหาร          

จัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยพะเยา               

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ      

โครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค               

และมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน               

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน               

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

เพ่ือทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗... 



-๓๓- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

และภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒               

เพื่อขออนุมัติปริญญา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี

การศึกษา ๒๕๖๒ เพิ่มเติม 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่นิสิตได้ยื่นขอสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ         

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติปริญญา และเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ซ่ึงกองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้ว พบว่านิสิตดังกล่าว

ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนสิิตในภาคการศึกษาดังกล่าว และนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบรูณ์ 

สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งส้ิน ๙๒ ราย ดังน้ี  

๑. ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจํานวน ๖ ราย 

ระดับปริญญาโท จํานวน    ๖ ราย 

๒. ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๘๓ ราย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน  ๗๙ ราย 

ระดับปริญญาโท จํานวน     ๔ ราย 

๓. ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๓ ราย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๓ ราย 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน             

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติปริญญา 

และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           

ขออนุมัติรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และภาคการศึกษาต้น            

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือขออนุมัติปริญญา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปกีารศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ต่อไป 

 

 

 

 

มต ิที่ประชุม... 



-๓๔- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑                

และภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือขออนุมัติปริญญา 

และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม รวมทั้งส้ิน 

๙๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจํานวน ๖ ราย 

ระดับปริญญาโท จํานวน    ๖ ราย 

๑.๒ ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๘๓ ราย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน  ๗๙ ราย 

ระดับปริญญาโท จํานวน     ๔ ราย 

๑.๓ ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๓ ราย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๓ ราย 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ แจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากร

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ตามคําส่ัง

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๕๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคล           

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ตามคําส่ัง

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๕๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคล            

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน           

๔ ราย ดังนี้ 
ลําดับที่ ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่งทีเ่ลื่อน ตั้งแต่วันที ่

๑ รองศาสตราจารย ์ดร.สทิธเิดช  วชิราศรีศิริกุล สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ (๑๑๑๓) ๑๓ ก.ย. ๖๑ 

๒ รองศาสตราจารย ์ดร.วิศณุสรรค ์ ชาตอิารยะวด ี สาขาวชิาเคมีเชงิฟสิกิส์ (๐๑๓๔) ๒๓ ก.ย. ๖๑ 

๓ ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์ลิุบล  ปุระพรหม 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (๑๕๐๑)    

อนุสาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน (๑๕๐๑๐๓) 
๑๓ ก.พ. ๖๑ 

๔ ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ววดาว  คําเขยีว สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์ ๕ พ.ย. ๖๑ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

๖.๒.๒ รองอธิการบด.ี.. 



-๓๕- 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๒.๑ รายงานสถิติการให้คําปรึกษา ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองกิจการนิสิต               

ได้มีภารกิจด้านการให้บริการการให้คําปรึกษาและให้บริการข้อสนเทศทางด้านจิตวิทยา 

พร้อมทั้งเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิต       

“กยศ.รวมใจปนัโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือนมนษุย์ ปีที่ ๖” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้บริจาคโลหิต จํานวน ๙๘๗ ราย              

คิดเป็นโลหิต จํานวน ๓๔๕,๔๕๐ ซีซี มีผู้แสดงความจํานงบรจิาคดวงตา จํานวน ๒๐๔ ราย 

และบริจาคอวัยวะ จํานวน ๒๐๒ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๓ ประธานสภาพนักงาน รายงานสรุปข้อมูลการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  

ซ่ึงได้ทําการเปรียบเทียบความคุ้มครอง เบ้ียประกัน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทําประกันสุขภาพกลุ่ม

จากประกันที่มีความสามารถในการรับประกันสุขภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสวัสดิการ

เพ่ิมเติม ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการนํา

รายละเอียดข้อมูลดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม

ครั้งต่อไป 

 

๖.๒.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายประฐมพงษ์  ทองรอด) แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์            

และวิธีการในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสํานักงานส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี           

ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จัดทําหนังสือบันทึกข้อความโครงสร้างหน่วยงานดังกล่าว 

ไปยังกองแผนงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๓๖- 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปดิประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภมูิลา) 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 


