
 

๑๓. คณบดีคณะพลังงาน... 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคํา) 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา  เรืองสิทธิ์) แทน 

๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ)  

๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 

๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 

๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เสาแก้ว) 

๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.รัติยา  ฟิชเชอร์) แทน 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(นายวิทวัส  สัจจาพงศ์) แทน   

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อภิชาต  บัวกล้า) แทน 

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๑. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) แทน 

๒๔. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน 

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๖. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๗. ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

๒๘. ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล) 

 
๒๙. ผูอํ้านวยการ... 



-๓- 
 

๒๙. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๓๐. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๓๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๓๒. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๓. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา)  

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

๒. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ําเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๔. นางอังคณา  ปานเทือก  ผู้ช่วยอธิการบดี 

๕. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 

๖. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรติ  เก่งกล้า อาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์ 

๘. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 

๙. นางสาวอัญชลี  เทียมคีรี รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย 

๑๐. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข รักษาการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน 

๑๑. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 

๑๒. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี 

๑๓. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๑๔. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

๑๕. นางสาวฐานนนัท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารน้ําดื่ม 
๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธ.ิ.. 



-๔- 
 

๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 

๑๗. นางสาวลัญฉกร  เสมอเชื้อ หัวหน้างานธุรการ 

๑๘. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๑. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๒. นางสาวอัมพิกา  อัมพุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๓. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๔. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ (รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์)  

และ ดร.พรเทพ  โรจนวสุ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  

๒. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ในตําแหน่ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน ๙ ราย ดังน้ี 

๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชานีย์  ใจมาลัย ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรติ  เก่งกล้า ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรจน์มน  ธรรมไชย ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

กายภาพบําบัดและกายอุปกรณ์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นต้นไป  

๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรดา  บัวบังใบ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออกแบบ

อุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๓.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย.์.. 
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๓.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพิมล  สุขวงษ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๓.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ศรีรัตยาวงค์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

เป็นต้นไป 

๓.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา  ชูรัศมี ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  สันพา ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา  เอกประเสริฐ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาไทย 

สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๔. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการ UP CSR สู่ UP CSV 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข ตําบลขุนควร อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ได้มอบกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 

  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน ๒                 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม              

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๓... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทาน

ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ            

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กองกลาง                 

งานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสําหรับนิสิต               

ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          

สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๒           

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ            

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

 

 

 

 

มต ิที่ประชุม... 



-๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสําหรับนิสิต         

ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ           

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา

สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ                    

ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ                 

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ            

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กองกลาง งานวิเทศสัมพันธ์         

จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา           

ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา)         

พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสําหรับนิสิต                   

ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                   

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร

กัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา              

ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      

สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

 
มต ิที่ประชุม... 



-๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสําหรับนิสิต         

ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทาน            

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 
 

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

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   

ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือ  

ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของสถาบัน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย   

แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี   

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการประสานการลงนาม (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือ

ด้ านวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ ของสถาบันการศึ กษา

ระดับอุดมศึกษา  ระหว่ าง  มหาวิ ทยาลั ย บู รพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลั ยแม่ฟ้ าหลวง  มหาวิทยาลั ยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ก่อนนําเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐... 



-๑๐- 
 

- 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) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหวา่ง 

โรงเรียนบา้นน้ําจวง ร่วมกับมหาวทิยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 

๒. มอบกองกิจการนิสิต นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการประสาน

การส่งคืน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง โรงเรียนบ้าน

น้ําจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒน

หัตถศิลป์ล้านนา จากโรงเรียนบ้านน้ําจวง ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๓ ( ร่ า ง )  MOU บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง   

คว าม ร่ ว ม มื อท า ง วิ ช า ก า ร  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

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   

ในการนํา MOU บันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วรัญญารีสอร์ท 

อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 
 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔... 



-๑๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

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 

อยู่ ระหว่างดํ าเนินการของกองบริหารงานวิ จัย  

ในการจัดทําบันทึกแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เรื่อง การสนับสนุน การพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรม

ของกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท อภิญญา  

เมดิคอล จํากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนเสนอ  

ลงนามบันทึกข้อตกลงดั งกล่าว  และเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 

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 

ระหว่ า ง  สถา บั น เทค โน โลยี ป้ อ ง กั นปร ะ เทศ  

กั บมหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  ว่ าด้ วยความ ร่ วม มื อ  

ด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

๖.๑.๖ (ร่าง) บันทกึ... 



-๑๒- 
 

๖.๑.๖ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็น

ส ถ า นพ ย า บ า ล ที่ สํ า นั ก ง า น

ปร ะ กั นสั ง คม กํ าหนด ในการ

ให้บริการส่ ง เสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ( ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงาน

ประกันสังคมกําหนด ในการใหบ้ริการสง่เสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค 

๒. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานหน่วยกฎหมาย   

ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงาน

ประกันสังคมกําหนดในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ก่อนเสนอลงนาม

บันทึกข้อตกลงดั งกล่าว  และประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการติดตามบันทึกความร่วมมือการ

ร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด  

ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๕/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

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 ได้ดําเนินการประสานการตรวจสอบ

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์   

การพิจารณาทุนสนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนา

ตนเอง สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กับหนว่ยกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหวา่งดําเนินการ

นําเสนออธกิารบดลีงนามตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖... 



-๑๓- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๖/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๑ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๓ ( ร่ า ง )  บั นทึ ก ข้ อตกลง  เ รื่ อ ง  

การส่ งมอบผลการดําเนินงาน

จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  

ก า ร เ ต รี ย มค ว ามพ ร้ อมแล ะ  

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ  

การดําเนินการโครงการส่งเสริม  

ใหบุ้คลากรวจิัยในสถาบัน อุดมศกึษา

ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

ให้ กับภาคอุตสาหกรรม  ( Talent 

Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 
 

 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินการ

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา และ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา 

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง 

เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

บุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินการโครงการส่งเสริมให้

บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อ

แกไ้ขปัญหา และเพิ่มขดีความสามารถในการผลติให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัย

พะเยา ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภา มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 

 

 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗... 



-๑๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๗/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทกึขอ้ตกลง

ความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัย

วิ ทยาศาสต ร์ และ เทคโน โลยี   

แห่ งประ เทศ ไทย  (วว . )  และ

มหาวทิยาลัยพะเยา (มพ.) 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) และมหาวทิยาลัยพะเยา (มพ.) 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการ  

รอเอกสารปรับแก้ไขจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ก่อนเสนอลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  

และมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) และประสานสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการ

เพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย

พะเยา ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

และมหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน  

ในมหาวทิยาลัยพะเยา ระหวา่งการไฟฟา้สว่นภูมิภาค และมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่ งแวดล้อม  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดั งกล่ าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการนัดหมายลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการ

เพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยพะเยา  

ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง

ดําเนินการประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

  

 

 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘... 



-๑๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๘/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๔.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่ าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ

มู ลนิ ธิ แม่ฟ้ าหลวง ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๓. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา   

กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์   

๔. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์   

โดยประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนเสนอ  

ลงนามและประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ

ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประสานหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนเสนอ  

ลงนามและประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

๔.๒.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้ง

หน่ วยบริ การงานสร้ างสรรค์    

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การจ้างบุคลากร 

เพื่อการบริหารและปฏิบัติงานประจําหน่วยบริการ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายจาก  

เงินรายได้ของหน่วยบริการดังกลา่ว   

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ ( ร่าง )  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว   

และประสานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดทําประกาศ  

และนําเสนออธกิารบดอีนุมัติและลงนามต่อไป 

๑.อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ ในการประสานการตรวจสอบ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้ง

หนว่ยบริการงานสร้างสรรค ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับหน่วยกฎหมายต่อไป 

๒. หน่วยกฎหมาย รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ระหว่างรอการจัดส่งเอกสาร (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการ  

งานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบตอ่ไป 

 

๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบ... 



-๑๖- 
 

๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิ ธี การ เ พื่ อแต่ ง ตั้ ง บุคคล  

ให้ดํารงตําแหน่งประธานหลักสูตร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคล  

ใหด้ํารงตําแหนง่ประธานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. มอบกองบริการการศกึษา นําเสนออธกิารบดอีนุมัติและลงนามต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนําประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  

เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประธานหลักสูตร 

พ .ศ . ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีอนุมัติและลงนาม 

เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  นาย

แสงชัย  วงศ์มานะกูล อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๓๒๘๓๒๓ ตํารับยาจีน ๑ กรณี 

นางสาว ปุณยวีร์  คําไทย อาจารย์

ประจํารายวิชา ๓๒๘๔๒๗ สูตินรี

เวช ทางการแพทย์ กรณี นางสาว

พรรษา  ปวงคํา อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๓๒๔๔๓๓ โภชนศาสตร์และ

กรณีแพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๒๔๐๔ 

สุ ขภาพและ โรคของผู้ ใหญ่ แ ล ะ

ผูสู้งอายุ ๑ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ดังนี้ 
๑.๑ กรณี นายแสงชัย  วงศ์มานะกูล รายวิชา ๓๒๘๓๒๓ ตํารับยาจีน ๑ กลุ่มที่ ๑  

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวจุฑามาศ  ไชยช่วย  

รหัสนิสิต ๕๘๐๕๐๗๗๒ จากเดมิ B แกไ้ขเป็น A 

๑.๒ กรณี นางสาวปุณยวีร์  คําไทย รายวิชา ๓๒๘๔๒๗ สูตินรีเวชทางการแพทย์ กลุ่มที่ ๑  

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวพิชญา  ศรีโท  

รหัสนิสิต ๕๗๓๕๑๖๙๖ จากเดมิ C แกไ้ขเป็น C+ 

๑.๓ กรณี นางสาวพรรษา  ปวงคํา รายวิชา ๓๒๔๔๓๓ โภชนศาสตร์ กลุ่มที่ ๑  

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวฟารีนันท์  มาหะมะ 

รหัสนิสิต ๖๐๐๕๗๘๒๘ จากเดมิ C แกไ้ขเป็น A 

๑.๔ กรณี แพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ รายวิชา ๓๒๒๔๐๔ สุขภาพและโรค  

ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)  

ของนางสาวนันทชพร  นันทวงค์ รหัสนิสิต ๕๘๐๕๐๑๓๒ จากเดิม D  

แกไ้ขเป็น C 

 

 

คณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายแสงชัย  วงศ์มานะกูล 

นางสาวปุณยวีร์  คําไทย นางสาวพรรษา  ปวงคํา และ

แพทยห์ญงิเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ ดว้ยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร.์.. 



-๑๗- 
 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายแสงชัย  วงศ์มานะกูล นางสาวปุณยวีร์  คําไทย  

นางสาวพรรษา  ปวงคํา และแพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ ด้วยวาจาและรายงาน

ให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต  

เกนิกวา่กําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไมม่าคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

๔.๓.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมือง

สกุล  อาจารย์ประจํ ารายวิ ชา 

๑๐๐๓๐๑ ตราสารเปลี่ยนมือ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๓๐๑ 

ตราสารเปลี่ยนมือ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผล

การศึกษาของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ นางสาวเบญญาภา  สุตะวงค์  รหัสนิสิต ๕๘๒๒๖๘๒๓  จากเดมิ C แกไ้ขเป็น C+ 

๑.๒ นางสาวสหัสา ขยันด ี รหัสนิสิต ๕๘๒๒๗๑๔๙  จากเดมิ D+ แกไ้ขเป็น C+ 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล  

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิด  

ครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผล

การศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบ  

ตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อุดม  งามเมืองสกุล ดว้ยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร อาจารย์

ประจํารายวิชา ๒๐๓๒๕๑ การผลิต

ไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ และ

รายวิ ชา  ๒๐๓๓๑๖  หลักการ

สง่เสริมการเกษตร 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) จํานวน ๒ รายวชิา แกไ้ขผลการศกึษา

ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ รายวิชา ๒๐๓๒๕๑ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ กลุ่มที่ ๑ ของ  

นายดัสกร  ฟักเทศ รหัสนิสิต ๕๙๐๑๐๓๗๕ จากเดมิ D แกไ้ขเป็น B  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ว่ากล่าว

ตักเตือน ดร.ภาวนิี  จันทร์วจิติร ดว้ยวาจา และรายงาน

ใหม้หาวทิยาลัยทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๑.๒ รายวิชา ๒๐๓๓๑๖... 



-๑๘- 
 

๑.๒ รายวิชา ๒๐๓๓๑๖ หลักการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มที่ ๑ ของนายดัสกร  ฟักเทศ  

รหัสนิสิต ๕๙๐๑๐๓๗๕ จากเดมิ D แกไ้ขเป็น B 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร 

ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา

นิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๔.๔ ขอความเห็ นชอบรายงานผล   

การดําเนินงาน เรื่อง การได้งานทํา

ของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์  

ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ของมหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบผลการดําเนินงาน เรื่อง การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์  

ในการประกอบวชิาชพี รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขกราฟเปรียบเทียบระยะเวลาได้งานทําเฉลี่ยของบัณฑิต 

ระดับปริญญาตรีคณะตา่ง ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจงา่ยและเหมาะสมตอ่ไป  

 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการปรับแก้ไขกราฟเปรียบเทียบ

ระยะเวลาได้งานทําเฉลี่ยของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

คณะตา่ง ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจงา่ยและเหมาะสม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือก

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปี ๒๕๖๑ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๑ 

โดยมอบกองบริหารงานวิจัย ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา  

๒. มอบกองบริหารงานวิ จัย จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์   

การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี  ๒๕๖๑ และนําเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาตอ่ไป  

 

กองบริหารงานวิ จัย ได้ดําเนินการจัดทําประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัล

นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี  ๒๕๖๑ 

และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ 

เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ ขอความเห็นชอบ... 



-๑๙- 
 

๔.๖ ขอความ เห็ นชอบรายงานผล  

การดําเนินงานและการปรับปรุง

พั ฒ น า ต า ม ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  

ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ของ CUPT QA : 

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน) 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานและการปรับปรุง   

พัฒนาตามผล การประเมินตามตัวบ่ งชี้ที่  ๑๑   ของ  CUPT QA :  ข้อมูลป้อนกลับ  

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน) 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

ตามมตทิี่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขออนุมัติ จัดตั้ งหน่ วยงานย่อย 

ระดับงานภายในสํานักงานส่วนงาน 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในสํานักงานส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  

ตามมาตรา ๗(๓) และ (๔) แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒. มอบกองแผนงาน ประสานกับส่วนงาน เพื่อตรวจสอบการจัดตั้งหน่วยงานย่อย  

โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

จัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสํานักงานส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

ประสานงานกับหนว่ยกฎหมาย เพื่อจัดทําเป็นประกาศมหาวทิยาลัยพะเยาตอ่ไป 

 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

ประสานการตรวจสอบจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

ภายในสํานักงานส่วนงาน  มหาวิทยาลัยพะเยา  

กับหน่วยกฎหมาย เพื่อจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สํ าหรับนิสิ ตระดั บปริญญาตรี   

ที่เขา้ศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๖ และ

น้อยกว่า 

 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เขา้ศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๖ และนอ้ยกวา่ 

๒. มอบกองบริการการศกึษา นําเสนออธกิารบดอีนุมัติและลงนามต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ดํ าเนินการนําประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา   

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า เสนออธิการบดี

อนุมัตแิละลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขอความเห็นชอบ... 



-๒๐- 
 

๖.๑.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียน 

ตารา งสอน  และตารา งสอบ   

สํ าหรับนิ สิ ตระดั บปริญญาตรี   

ภาคปกต ิ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการจัด

ตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศกึษา นําเสนออธกิารบดอีนุมัติและลงนามต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนําประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  

ในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) 

พ .ศ . ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีอนุมัติและลงนาม 

เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๕ ขออนุ มั ติ ส่ ง แบบขอแก้ ไ ขผล

การศกึษา กรณ ีดร.สุขชาตรี  ประสม

สุ ข  อาจา รย์ ป ร ะจํ า ร า ย วิ ช า 

๒๒๒๔๕๐ การฝกึงาน 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๒๒๔๕๐ การฝึกงาน  

กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของ  

นายณัฐภัทร   พฤฒิพาณิชย์  รหัสนิสิต  ๕๘๐๒๐๔๙๘  เ นื่ องจากอาจารย์   

ผู้ รับผิดชอบรายวิชาได้กดส่งแบบขอแก้ไข การรายงานผลการเรียน (UP ๓๓)  

ในระบบทะเบยีนออนไลน ์แตล่ืมสง่เป็นเอกสารใหก้ับกองบริการการศกึษา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข 

ดว้ยวาจา และรายงานใหม้หาวทิยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผดิครั้งแรก  ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกิน

กวา่กําหนด การแกไ้ขผลการศึกษา และการไมม่าคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ในการว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข 

ดว้ยวาจา 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ... 
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๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ ( ร่ าง) บันทึก

ข้ อตกลง เ รื่ อง การส่ งมอบผล   

การดําเนนิงาน จํานวน ๕ โครงการ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทกึขอ้ตกลง เรื่อง การสง่มอบผลการดําเนนิงาน จํานวน ๕ โครงการ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการออกแบบ   

และพัฒนาบอร์ดการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ชีวสัญญาณภายใต้โครงการส่งเสริม   

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ระหว่าง สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กับ มหาวทิยาลัยพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการผลิต

สาหร่ายสไปรูลินาอินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกผง 

ผสมสาหร่ายสไปรูลินาอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย  

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ  

ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการวิจัย  

และพัฒนากระบวนการหมักใบกาแฟเสริมไพรไบโอติก ภายใต้โครงการส่งเสริม  

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตให้ กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหวา่ง สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวทิยาลัยพะเยา 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนา

กระบวนการผลิตน้ํามันผสมสารสกัดใบถั่วดาวอินคาในอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตร   

สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพื่อสุขภาพและชะลอวัย ภายใต้โครงการ

อยู่ระหว่างดําเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง 

เรื่อง การสง่มอบผลการดําเนนิงาน จํานวน ๕ โครงการ 

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

ส่งเสริม... 
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ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนา   

กระบวนการผลิตครีมมะขามในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต  

และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้โครงการส่งเสริม   

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิต ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

 

๖.๑.๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

การให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง 

ธนาคารออมสิน และศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง ธนาคารออมสิน  

และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งมอบอํานาจ   

ให้ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ลงนามแทน

อธกิารบด ี

๒. มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ลงนาม  

(ร่าง) บันทกึขอ้ตกลงการใหบ้ริการรักษาพยาบาลดังกล่าว แทนอธกิารบดี โดยจัดทําหนังสือ

มอบอํ านาจ เ ป็ นลายลั กษณ์ อั กษร  และมอบหน่ วยกฎหมายตรวจสอบ  

ก่อนนําเสนออธกิารบดลีงนามในหนังสือดังกลา่วตอ่ไป  

๑.อยู่ ระหว่ างดํ าเนินการของศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดทําหนังสือ

มอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนประสาน

หน่วยกฎหมายตรวจสอบ และนําเสนออธิการบดีลง

นามในหนังสือดังกลา่วตอ่ไป 

๒. อยู่ ระหว่ างดํ าเนินการของศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิ ทยา ลัยพะ เยา  ในการนํ า   

บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง 

ธนาคารออมสิน และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

๓. มอบศูนย์การแพทย.์.. 
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๓. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นําเสนอลงนามบันทึก

ข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

๖.๑.๘ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย 

ระหว่ างคณะเกษตรศาสตร์ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

และสํานักงานสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พร้อมทั้งมอบอํานาจให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นผูล้งนามแทนอธกิารบด ี

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ ระหว่ า งดํ า เนิ นการของคณะเกษตรศาสตร์    

และทรัพยากรธรรมชาติ ในการเสนอลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง   

คณะเกษตรศาสต ร์ และท รัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา และสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

มติ  ที่ประชุมรบัทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือน

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรท่ีได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง 

  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๙ ราย ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๕๙๕/๒๕๖๒          

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ได้แต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๙ ราย โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน ๙ ราย ดังน้ี 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาท่ีได้รับแตง่ตัง้ ตั้งแต่วันที ่

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชานีย์  ใจมาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (๓๗๐๑) ๑๑ ก.ย. ๖๑ 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรติ  เก่งกล้า สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (๓๓๐๓) ๑๑ ก.ย. ๖๑ 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรจน์มน  ธรรมไชย 
สาขาวิชากายภาพบําบัด 

และกายอุปกรณ์ (๓๙๐๓) 
๒๑ ก.ย. ๖๑ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรดา  บวับังใบ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ 

(๘๕๐๒) อนุสาขาวิชาออกแบบ      

ผลิตภัณฑ์ (๘๕๐๒๐๑) 

๒๙ ต.ค. ๖๑ 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพิมล  สุขวงษ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (๓๗๐๑) ๓๑ ต.ค. ๖๑ 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ศรีรัตยาวงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (๑๑๑๐) ๒๗ ธ.ค. ๖๑ 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา  ชูรัศมี สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  (๓๓๐๓) ๑ ต.ค. ๖๒ 

๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  สันพา สาขาวิชาจุลชีววิทยา  (๒๑๐๒) ๒๒ ก.ย. ๖๑ 

๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา  เอกประเสริฐ สาขาวิชาภาษาไทย (๗๑๐๑) ๒๙ ต.ค. ๖๑ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระที ่๕.๔... 



-๒๕- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  กองคลัง ขอรายงานสรุปจาํนวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนตลุาคม 

๒๕๖๒ จํานวน ๑๕๒ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร  

เป็นจํานวนเงิน ๑,๐๐๓,๔๕๒,๒๔๘.๓๗ บาท (หนึ่งพันสามล้านส่ีแสนห้าหม่ืนสองพันสองร้อยส่ีสิบแปดบาท

สามสิบเจ็ดสตางค์) และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๙๙๑,๖๘๒,๒๕๕.๖๗ บาท (เก้าร้อย                 

เก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

การพิจารณาสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ สําหรับบุคลากรท่ีมีผลงานตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ สําหรับบุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่         

ผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการ         

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ สําหรับบุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่         

ผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๒๖- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 

สําหรับบุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุน

พัฒนาศักยภาพ สําหรับบุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ สําหรับบุคลากรท่ีมีผลงาน

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง            

นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป            
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          

และการส่ือสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                    

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    

และการส่ือสาร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย    

งบประมาณรายได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

มต ิที่ประชุม... 



-๒๗- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ

ในการสอบประมวลความรู้สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒                    

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้           

สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข ดังน้ี 

๑) ให้ตัด “แผน ข” ในข้อ ๑ 

จากเดิม ข้อ ๑ ประกาศน้ี เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ              

ในการสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒” 

เป็น ข้อ ๑ ประกาศน้ี เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ              

ในการสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒” 

๒) ให้ตัดข้อความใน ข้อ ๕ “นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข สามารถสมัครประมวลความรู้             

ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของช้ันปีที่ ๒ และเป็นไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ ” ออก 

๓) ให้ตัดข้อความใน ข้อ ๖.๔.๒ “แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒” ออก 

จากเดิม ...คณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และ/หรือสอบสัมภาษณ์ ดําเนินการ                 

ออกข้อสอบตามองค์ความรู้ที่ระบุในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระ           

การสอบประมวลความรู ้สําหรับนิสิตระดับปรญิญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งคณะ

เพ่ือดําเนินการสอบ 

เป็น ...คณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และ/หรือสอบสัมภาษณ์ ดําเนินการ                 

ออกข้อสอบตามองค์ความรู้ที่ระบุในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระ           

การสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท ส่งคณะเพ่ือดําเนินการสอบ 

 

๒. มอบกองบริการการศึกษา... 



-๒๘- 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ                 

ในการสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อ ๑ และเสนอ      

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ          

ในการสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิต

ระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป            

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ

ฟิสิกส์อีสานใต้และสมาชิกเพิม่เติม กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ 

และสมาคมฟิสิกส์ไทย เพื่อเสวนาร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

วิจัยทางฟิสิกส์ในประเทศไทยและแนวทางการร่วมมือในอนาคต 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะดําเนินโครงการเสวนา

ร่วมกันและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ๑๘ มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ          

และสมาคมฟิสิกส์ไทย เพ่ือเสวนาร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษา วิจัยทางฟิสิกส์ในประเทศไทย                    

และแนวทางการร่วมมือในอนาคต ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 

ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์อีสานใต้และสมาชิกเพ่ิมเติม กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ           

และสมาคมฟิสิกส์ไทย เพ่ือเสวนาร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษา วิจัยทางฟิสิกส์ในประเทศไทย                 

และแนวทางการร่วมมือในอนาคตเรียบร้อยแล้ว นั้น 

คณะวิทยาศาสตร.์.. 



-๒๙- 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ

ฟิสิกส์อีสานใต้และสมาชิกเพ่ิมเติม กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมฟิสิกส์ไทย เพ่ือเสวนาร่วมกัน              

ถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษา วิจัยทางฟิสิกส์ในประเทศไทยและแนวทางการร่วมมือในอนาคต รายละเอียด                 

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์อีสานใต้ และสมาชิกเพ่ิมเติม 

กับสถาบันวิจยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ และสมาคมฟสิิกส์ไทย เพ่ือเสวนาร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษา            

วิจัยทางฟสิิกส์ในประเทศไทยและแนวทางการร่วมมือในอนาคต ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์อีสานใต้                

และสมาชิกเพ่ิมเติม กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมฟิสิกส์ไทย            

เพ่ือเสวนาร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาวิจัยทางฟิสิกส์ในประเทศไทยและแนวทาง          

การร่วมมือในอนาคต 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน แบบ “๒.๕ + ๑.๕” 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน              

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน แบบ “๒.๕ + ๑.๕” ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน                    

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน แบบ “๒.๕ + ๑.๕” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๓๐- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย        

ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน แบบ “๒.๕ + ๑.๕” ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

แบบ “๒.๕ + ๑.๕” 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว              

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์             

และบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          

ในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และบริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรม

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง                 

ความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์             

และบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการ          

และสารสนเทศศาสตร์ และบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ต่อไป 

 

 

 

 
มต ิที่ประชุม... 



-๓๑- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา              

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลง             

ความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

และบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ก่อนเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว           

และประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย                 

งบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้เป็นไป                 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําส่วนงาน                 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ (๒) พิจารณาออกประกาศของส่วนงานเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานภายในส่วนงาน       

โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง)     

ประกาศคณะนิติศาสตร์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา           

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําส่วนงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 
มต ิที่ประชุม... 



-๓๒- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ก่อนนําเสนอคณบดีคณะนิติศาสตร์ลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติยุบเลิกและย้ายศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ  

เข้าไปเป็นกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตร            

และความอยู่รอดของมนุษยชาติ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ขออนุมัติยกเลิกศูนย์วิชาการและฝึกอบรม

ยางพาราภาคเหนือ หน่วยงานภายใต้คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ และย้ายศูนย์วิชาการและฝกึอบรม

ยางพาราภาคเหนือ เข้าไปเป็นกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอด                    

ของมนุษยชาติ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจโครงสร้าง

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นว่าเมื่อพิจารณาจากข้อกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา               

การดําเนินการยุบเลิกและโอนย้ายศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ เข้าไปเป็นกิจกรรมภายใต้

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ เป็นการรวมและการยุบเลิกหน่วยงาน                 

ที่มีภาระกิจเฉพาะภายในคณะ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อ ๑๙                 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน การบริหารงาน             

และการกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาตามมาตรา ๓๓                 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติยุบเลิกและย้ายศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ                 

เข้าไปเป็นกิจกรรมภายใต้ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ                   

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน การบริหารงาน                

และการกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๓๓- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

อนุมัติยุบเลิกและย้ายศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ เข้าไปเป็นกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติยุบเลิกศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ หน่วยงานภายใต้คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. อนุมัติย้ายศูนย์วิชาการและฝกึอบรมยางพาราภาคเหนือ เข้าไปเป็นกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้ง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ข้ึนเป็นหน่วยงานภายในส่วน

งานบริหารของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนบริหาร                    

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับกองแผนงาน ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานกองแผนงาน

ให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ 

๖.๒.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองแผนงาน โดยได้แบ่งหน่วยงานภายใน 

ออกเป็น ๖ งาน ดังนี้ 

๑. งานธุรการ 

๒. งานงบประมาณ 

๓. งานแผนยุทธศาสตร์ 

๔. งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 

๕. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 

๖. งานสนับสนุนการบริหารความเส่ียงและความโปร่งใส 

 

 
ทั้งนี้... 



-๓๔- 

ทั้งนี้ กองแผนงาน มีความประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างบรหิารงานภายใน เพ่ือให้สอดคล้อง                 

ตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นกระบวนการทํางานแบบ Smart Operation                 

ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นไปตามความในข้อ ๑๔ วรรคสองของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา           

ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน การบริหารงาน และการกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตลอดจนเพ่ือให้การบริหารงานภายในกองแผนงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

กองแผนงาน จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน ดังน้ี 

๑. งานธุรการ 
๒. งานงบประมาณ 

๓. งานแผนยุทธศาสตร์ 
๔. งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 
๕. งานสนับสนุนการบริหารความเส่ียงและความโปร่งใส 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน การบริหารงาน                

และการกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน ดังน้ี 

๑. งานธุรการ 
๒. งานงบประมาณ 

๓. งานแผนยุทธศาสตร์ 
๔. งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 
๕. งานสนับสนุนการบริหารความเส่ียงและความโปร่งใส 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน ดังน้ี 

๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานงบประมาณ 

๑.๓ งานแผนยุทธศาสตร์ 
๑.๔ งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 
๑.๕ งานสนับสนุนการบริหารความเส่ียงและความโปร่งใส   

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง     

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 



-๓๕- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด           

อัตราการให้บริการทางวิชาการ และค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ           

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม ได้ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา

การให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อม                    

วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการ               

ให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อม                    

(อากาศ) ของวิทยาลัยพลังงานและและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง กําหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง

ด้านส่ิงแวดล้อม คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ              

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น  

กองบริหารงานวิจัย จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา              

การให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อม                 

คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ                 

และค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและ        

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ            

และค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อม                  

คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน          

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙... 



-๓๖- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสังกัด              

กองอาคารสถานที่ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งกองอาคารสถานที่ข้ึนเป็นหน่วยงานภายในส่วนงานบริหาร            

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนบริหาร                    

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ มหาวิทยาลัยได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ตามมติ               

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ ที่                    

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เป็นไป                    

ตามวัตถุประสงค์ และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงได้อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานกองอาคาร

สถานที่ จากเดิม ๕ หน่วยงาน โดยได้อนุมัติโอนย้ายงานโสตทัศนูปกรณ์ จากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ         

และการส่ือสาร มาสังกัดกองอาคารสถานท่ี ซ่ึงมีหน่วยงานภายใน ๖ งาน ดังน้ี 

๑. งานธุรการ 
๒. งานความปลอดภัย 

๓. งานสวนและภูมิทัศน์ 
๔. งานสาธารณูปโภคและบํารุงรักษา 

๕. งานส่ิงแวดล้อม 

๖. งานโสตทัศนูปกรณ์ 

  ทั้งนี้ กองอาคารสถานที่ มีความประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน เพ่ือให้สอดคล้อง

กับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ทางด้านพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาวะที่ดี (Green and Clean 

University) จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายและทิศทาง           

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และเพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตามความในข้อ ๑๔ วรรคสองของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา                 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน การบริหารงาน และการกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  

กองอาคารสถานที่ จึงขออนุมัติ ดังน้ี 

๑. ขออนุมัติปรับเพ่ิมโครงสร้างหน่วยงาน งานภายใน กองอาคารสถานที่ จากเดิม                 

มีหน่วยงานย่อย ๖ งาน ปรับเพ่ิมอีก ๑ งาน คือ งานการใช้พ้ืนที่และการออกแบบ 

๒. ขออนุมัติโครงสร้างหน่วยงานภายในสังกัดกองอาคารสถานที่ โดยมีหน่วยงานภายใน                 

๗ งาน และมีภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

๒.๑  งานธุรการ 

๒.๒  งานความปลอดภัย 

๒.๓  งานสวนและภูมิทัศน์ 

๒.๔  งานสาธารณูปโภคและบํารุงรักษา 

 

 
๒.๕ งานสิ่งแวดลอ้ม... 



-๓๗- 

๒.๕  งานส่ิงแวดล้อม 

๒.๖  งานโสตทัศนูปกรณ์ 

๒.๗  งานการใช้พ้ืนที่และการออกแบบ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

อนุมัติ ดังน้ี 

๑. ขออนุมัติปรับเพ่ิมโครงสร้างหน่วยงาน งานภายใน กองอาคารสถานที่ จากเดิม                 

มีหน่วยงานย่อย ๖ งาน ปรับเพ่ิมอีก ๑ งาน คือ งานการใช้พ้ืนที่และการออกแบบ 

๒. ขออนุมัติโครงสร้างหน่วยงานภายในสังกัดกองอาคารสถานที่ โดยมีหน่วยงานภายใน                 

๗ งาน และมีภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

๒.๑  งานธุรการ 

๒.๒  งานความปลอดภัย 

๒.๓  งานสวนและภูมิทัศน์ 

๒.๔  งานสาธารณูปโภคและบํารุงรักษา 

๒.๕  งานส่ิงแวดล้อม 

๒.๖  งานโสตทัศนูปกรณ์ 

๒.๗  งานการใช้พ้ืนที่และการออกแบบ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติปรับเพ่ิมโครงสร้างหน่วยงาน งานภายใน กองอาคารสถานที่ จากเดิม                 

มีหน่วยงานย่อย ๖ งาน ปรับเพ่ิมอีก ๑ งาน คือ งานการใช้พ้ืนที่และการออกแบบ 

๒. อนุมัติโครงสร้างหน่วยงานภายในสังกัดกองอาคารสถานที่ โดยมีหน่วยงานภายใน                 

๗ งาน และมีภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

๒.๑ งานธุรการ 
๒.๒ งานความปลอดภัย 

๒.๓ งานสวนและภูมิทัศน์ 

๒.๔ งานสาธารณูปโภคและบํารุงรักษา 

๒.๕ งานส่ิงแวดล้อม 

๒.๖ งานโสตทัศนูปกรณ์ 

๒.๗ งานการใช้พ้ืนที่และการออกแบบ 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๓๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานสรุปการส่งเอกสารเบิกจ่ายเกินระยะเวลาและสรุปการรับเอกสาร              
การส่งคืนแก้ไขเอกสารของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กองคลัง ได้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการเบิกจ่ายเงิน โดยส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการส่งเอกสารมายังกองคลัง เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องของเอกสารและดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รายงานการเตรียมความพร้อมจัดทํา Sustainable Development Goals 

จํานวน ๕ Goals ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ Goals ๔  : Quality Education 

๖.๒.๒.๒ Goals ๙  : Industry , Innovation and Infrastructure 

๖.๒.๒.๓ Goals ๑๑  : Sustainable Cities and Communities 

๖.๒.๒.๔ Goals ๑๓  : Climate Action 

๖.๒.๒.๕ Goals ๑๗  : Partnerships for the Goals 

 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ แจ้งการจัดทําคําของบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา

และการจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังน้ี 

๖.๒.๓.๑ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓) พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖.๒.๓.๒ หลักการการจัดทําคําของบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาและการจัดสรรงบประมาณ 

(ด้านการอุดมศึกษา) ให้กับสถาบันอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๖.๒.๓.๓ งบประมาณ ๔ ส่วน ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐพึงขอรับการจัดสรร/สนับสนุน ตามมาตรา ๔๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖.๒.๓.๔ การดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณด้านการอุดมศึกษาเทียบเคียงปฏิทินงบประมาณ 

๖.๒.๓.๕ งบประมาณ ส่วนที่ ๑ งบบุคลากร (มาตรา ๔๕ (๑) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา) 

๑) สถาบันอุดมศึกษา 
๒) สป.อว. 

๓) คณะรัฐมนตร.ี.. 



-๓๙- 

๓) คณะรัฐมนตรี 

๔) สํานักงบประมาณ 

๖.๒.๓.๖ งบประมาณ ส่วนที่ ๒ งบประจํา (มาตรา ๔๕ (๒) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา) 

๑) สถาบันอุดมศึกษา 
๒) สป.อว. 

๓) สํานักงบประมาณ 

๔) คณะรัฐมนตรี 

๖.๒.๓.๗ งบประมาณ ส่วนที่ ๓ งบพัฒนาความเป็นเลิศฯ และการผลิตกําลังคนระดับสูง (มาตรา ๔๕ (๓) 

พ.ร.บ.การอุดมศึกษา) 

๑) สถาบันอุดมศึกษา 
๒) สป.อว. 

๓) คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา 

๔) ข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณ 

๕) สํานักงบประมาณ 

๖) คณะรัฐมนตรี 

๖.๒.๓.๘ งบประมาณ ส่วนที่ ๔ งบพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยฯ (มาตรา ๔๕ (๓) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา) 

๑) สถาบันอุดมศึกษา 
๒) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ 

๖.๒.๓.๙ แนวการจัดทํางบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา

ของประเทศไทย (Reinventing University System) ตามมาตรา ๔๕(๓) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา 

๑) Re-inventing Universities (Why & How) 

๒) โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 

๓) แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน 

 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๔.๑ รายงานสถิติการให้คําปรึกษา ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองกิจการนิสิต ได้มีภารกิจ

ด้านการให้บริการการให้คําปรึกษาและให้บริการข้อสนเทศทางด้านจิตวิทยา พร้อมทั้ง 

เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๒ รายงานผลการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร    

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังน้ี 

๑) กําหนดการงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔  

๒) การซ้อมย่อย กลุ่มภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๓) การแสดง... 



-๔๐- 

๓) การแสดง กลุ่มภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๔) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงดนตรีร่วมกับนิสิต นักศึกษา และวงมหาดุริยางค์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

๖.๒.๕ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ แนะนําการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร            

“นมแพะ” พาสเจอร์ไรซ์ ๑๐๐% มีทั้งรสจืด และรสน้ําผ้ึง ราคาจําหน่าย ๑๕ – ๒๐ บาท                

ผลิตโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ  

 

๖.๒.๖ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ําเงิน  จันทรมณี) รายงานการติดตาม SAR QA ระดับคณะ 

ซ่ึงมีคณะที่ดําเนินการจัดส่ง SAR QA เรียบร้อยแล้ว จํานวน ๘ หน่วยงาน คือ  

๖.๒.๖.๑ คณะทันตแพทยศาสตร์  

๖.๒.๖.๒ คณะนิติศาสตร์  

๖.๒.๖.๓ คณะพยาบาลศาสตร์  

๖.๒.๖.๔ คณะแพทยศาสตร์  

๖.๒.๖.๕ คณะเภสัชศาสตร์  

๖.๒.๖.๖ คณะสหเวชศาสตร์  

๖.๒.๖.๗ คณะศิลปศาสตร์  

๖.๒.๖.๘ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

  ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย ที่ค้างดําเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 

SAR QA ของหน่วยงาน ลงในระบบฐานข้อมูล Che QA Online เพ่ือดําเนินการจัดส่งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 

๖.๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมสวดมนต์

และปฏิบัติธรรม ในโครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร 

ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 

 

 

 

 

๖.๒.๘ ผูอํ้านวยการ... 



-๔๑- 

๖.๒.๘ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๘.๑ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบสนอง New S-Curve             

(UP and manpower development for new S-Curve)” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้อง UB๐๐๒ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี ในวันจันทร์ที่ 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็น 

ณ ลานหน้าหอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา (ธีมคาวบอย) 

๖.๒.๘.๒ ขอเรียนเชิญคณะที่สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

: EdPEx๒๐๐ รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยสามารถจัดส่งแบบฟอร์มการสมัครเพื่อเข้ารับ                

การพิจารณาเบื้องต้น จํานวนไม่เกิน ๒๐ หน้า ประกอบไปด้วยโครงร่างองค์กร (OP)             

ไม่เกิน ๕ หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ ๗.๑ – ๗.๕ ไม่เกิน ๕ หน้า และกระบวนการหัวข้อ ๒.๒ 

และหัวข้อ ๔.๑ ไม่เกิน ๑๐ หน้า ไปยังกองบริการการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปดิประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภมูิลา) 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 


