
 

๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์... 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริัตน ์ เช่ียวสุวรรณ) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(ดร.วุฒิชัย  ไชยรินค า) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมทิัศน์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินตะ๊วิชา) แทน 

๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา  เรอืงสทิธิ์) แทน 

๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ)  

๙. คณบดีคณะนิตศิาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 

๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สุทธิดา  พงษ์พันธ์งาม) แทน 

๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม) แทน 

๑๒. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ ์ กรีธาชาติ) 
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๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เสาแก้ว) 

๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สาธิต  เชือ้อยู่นาน) แทน  

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์)   

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ ์ ด ารงวิรยิะนุภาพ) 

๑๙. คณบดีคณะศลิปศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา  กาวรีะ) 

๒๐. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์) 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นด)ี 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศกึษา กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์  อุน่กอง) แทน 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงค า) 

๒๕. ผูอ้ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๖. ผูอ้ านวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย กรรมการ 

(นายสุพจน ์ มานะสุข) แทน 

๒๗. ผูอ้ านวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล) 

๒๘. ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

 ๒๙. ผู้อ านวยการ... 
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๒๙. ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณวีงค์) 

๓๐. ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายอานนท์ณัฏฐ์  จนีเอียด) 

๓๑. รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๓๒. ผูอ้ านวยการกองกลาง ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๓. รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองบริการการศึกษา ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา  ภูมลิา)  
 

รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจ) 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศจ์ันทร์ตา) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าเงิน  จันทรมณี ผูช่้วยอธิการบดี 

๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผูช่้วยอธิการบดี 

๓. นางอังคณา  ปานเทือก  ผูช่้วยอธิการบดี 

๔. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผูช่้วยอธิการบดี 

๕. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผูช่้วยอธิการบดี 

๖. นางสาวจันทิมา  ชูรัศม ี อาจารย์ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 

๗. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

๘. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจติร รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองคลัง 

๙. นางสาวอัญชลี  เทียมคีรี รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

๑๐. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองแผนงาน 

๑๑. นายจรีะวัฒน์  หมั่นงาน ผูอ้ านวยการกองอาคารสถานที่ 

๑๒. นายพลรบ  สวัสดี ผูอ้ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๓. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหนา้งานประชาสัมพันธ์ 

๑๔. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในต าแหนง่หัวหน้าหนว่ยบริหารน้ าดื่ม 

๑๕. นางสาวดวงเดือน  ยะนา หัวหนา้งานทุนการศกึษา 

๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหนา้งานประชุมและพิธีการ 

๑๗. นางสาวลัญฉกร... 
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๑๗. นางสาวลัญฉกร  เสมอเชื้อ หัวหนา้งานธุรการ 

๑๘. นางชัชชญา  ถูกจติร นักประชาสัมพันธ์ 

๑๙. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๒๐. นางสาวขนิษฐา  เพชรส์าริกิจ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๒. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศว์รรณ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๓. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๔. นายเอนก  จักปวง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ท่าน คือ           

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี  

ช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี ด้านบริหารงานทั่วไปของกองอาคารสถานที่             

และงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย ติดตามศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มด าเนินการน าเสนอของศูนย์การ

เรียนรู้ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๔. เชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเดินส ารวจบริเวณพื้นที่หอพักศรีตรัง ในวันพุธที่ 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมหารือกับสถานีต ารวจภูธรแม่กา เกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ท าการ (ช่ัวคราว) 

สถานีต ารวจภูธรแม่กา (หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา) จะจัดสรรออกเป็น ๒ ส่วน คือ บริเวณด้านหน้า

จะด าเนินการจัดสรรเป็นที่ท าการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และบริเวณด้านหลังจะด าเนินการจัดสรร

เป็นพืน้ที่จัดกิจกรรมของนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖. สถานีต ารวจภูธรแม่กา ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา ในการคุมเข้ม คัดกรอง ตรวจสอบ

รถเข้า – ออกผา่นเส้นทางลัด จากหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ถึงหลังมหาวิทยาลัยพะเยา (บ้านโซ้) 

ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ จัดท ามาตรการรักษาความปลอดภัย

เกี่ยวกับการผา่นเข้า – ออกพืน้ที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๒... 

 

 

http://www.dsa.up.ac.th/v3/file_upload/job_des/2562/lunshakornsa.pdf?R=712
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกรท์ี่ ๒๒ เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒                                             

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน ๒                      

อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝา่ยเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม              

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒                                             

เมื่อวันศุกรท์ี่ ๒๒ เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

- ไม่ม ี-  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๔๒๓๓ โครงสร้างอาคาร และนางภัคธิมา วังยาว 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๔๒๔๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                       

หาข้อเท็จจริง กรณี นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งรายงาน                        

ผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๘๔๒๓๓ โครงสร้างอาคาร กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ (AEC) และนางภัคธิมา  วังยาว อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งรายงาน                   

ผลการศกึษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๘๔๒๔๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวน                

หาข้อเท็จจริง กรณีส่งผลการศึกษาล่าช้าในรายวิชาดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒          

ที่ประชุม... 

 



-๖- 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า ทั้ง ๒ รายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาด                

จากนักวิชาการศึกษา (นางสาวจริญญา  ดวงเกิด) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทั้ง ๒ รายวิชา ได้ส่งผล

การศึกษาให้กับนักวิชาการศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่นักวิชาการศึกษาเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงท าให้

ไม่ได้จัดส่งผลการศกึษาตามก าหนด นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี                   

นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางภัคธิมา  วังยาว      

อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์      

ได้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงาน                     

ผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด            

พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นความผิดของนักวิชาการศึกษา (นางสาวจริญญา  ดวงเกิด)            

ที่ไม่ได้ส่งผลการเรียนตามก าหนดปฏิทินการศกึษา  

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝา่ยเลขานุการ จงึขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด รายวิชา ๑๘๔๒๓๓ โครงสร้าง                  

อาคาร กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) และนางภัคธิมา วังยาว รายวิชา          

๑๘๔๒๔๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา ๒๕๖๑ (AEC) 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นักวิชาการศึกษา 

(นางสาวจริญญา  ดวงเกิด) ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๘๔๒๓๓ โครงสร้างอาคาร กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) และนางภัคธิมา วังยาว อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลการศกึษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๘๔๒๔๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม 

กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) เนื่องจากเกิดความผิดพลาด

จากนักวิชาการศึกษา (นางสาวจริญญา  ดวงเกิด) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา            

ทั้ง ๒ รายวิชา ได้ส่งผลการศกึษาใหก้ับนักวิชาการศกึษาเรียบร้อยแล้ว แต่นักวิชาการศึกษา

เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จงึท าใหไ้ม่ได้จัดส่งผลการศกึษาตามก าหนด 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

นักวิชาการศกึษา (นางสาวจริญญา  ดวงเกิด) ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจาก รายวิชา ๓๒๔๔๒๘ ระเบียบวิธีวิจัย                 

และรายวิชา ๓๒๔๔๓๕ ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน                         

ซึ่งจะท าให้นิสิตมีระยะเวลาในการศึกษา มีความรู้และความเข้าใจด้านระเบียบวิธีวิจัยน้อย และยังมีความเข้าใจ                                   

ไม่เพียงพอในการคิดวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยเพื่อไปต่อยอดในการจัดท าภาคนิพนธ์ โดยการขออนุมัติดังกล่าว                           

ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่                         

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๒. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่             

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา                    

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐            

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เพื่อใหก้ารเรียนการสอนรายวิชาเป็นไปตามล าดับขั้น จงึมีมติ ดังนี ้

๒.๑  เห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

 ๒.๑.๑  ย้ายรายวิชา ๓๒๔๓๒๖ การป้องกันและควบคุมโรค ๓(๒-๒-๕) จาก      

ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศกึษาต้น 

 ๒.๑.๒  ย้ายรายวิชา ๓๒๔๔๒๘ ระเบียบวิธีวิจัย ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่  ๔                      

ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาปลาย 
ทั้งนี้... 

 



-๘- 
 

 ทั้งนี ้โดยเริ่มใช้กับนิสติที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศกึษาต้น              

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒.๒  มอบฝา่ยเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

๑. ย้ายรายวิชา ๓๒๔๓๒๖ การป้องกันและควบคุมโรค ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๓                       

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศกึษาต้น 

๒. ย้ายรายวิชา ๓๒๔๔๒๘ ระเบียบวิธีวิจัย ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น     

ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาปลาย 

 

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น              

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

๑. ย้ายรายวิชา ๓๒๔๓๒๖ การป้องกันและควบคุมโรค ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๓                       

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศกึษาต้น 

๒. ย้ายรายวิชา ๓๒๔๔๒๘ ระเบียบวิธีวิจัย ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น     

ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาปลาย 

  ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น              

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป      

 

 

 

 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๙- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศกึษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

๑.๑ ย้ายรายวิชา ๓๒๔๓๒๖ การป้องกันและควบคุมโรค ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๓                       

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศกึษาต้น 

๑.๒ ย้ายรายวิชา ๓๒๔๔๒๘ ระเบียบวิธีวิจัย ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น          

ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาปลาย 

ทั้งนี ้โดยเริ่มใช้กับนิสติที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศกึษาต้น              

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว              

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ  
 

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

 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                    

ทางวิชาการ เร่ือง ความร่วมมือ          

ด้านวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ของสถาบัน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย           

แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย ์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี                  

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เร่ือง ความร่วมมือด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    

และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว            

ก่อนน าเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             

และการสื่อสาร ในการจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติ            

ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เร่ือง 

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ านวิ ศวกรรมซอฟต์ แ ว ร์ ขอ ง

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัย

บูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย

พะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังตอ่ไป 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๐... 

 

 



-๑๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๒.๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชพี 

ระหว่างโรงเรียนบ้านน้ าจวง ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม          

วัฒนหัตถศลิป์ลา้นนา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง 

โรงเรียนบ้านน้ าจวง ร่วมกับมหาวทิยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศลิป์ลา้นนา 

๒. มอบกองกิจการนิสิต น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ           

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยา          

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการประสาน

การส่งคืน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง โรงเรียนบ้าน

น้ าจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒน

หัตถศิลป์ล้านนา จากโรงเรียนบ้านน้ าจวง ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เร่ือง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย 

และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 

ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล 

จ ากัด กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย                

และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล จ ากัด                       

กับมหาวทิยาลัยพะเยา     

๒. มอบกองบริหารงานวจิัย เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

กองบริหารงานวิจัย ได้ด าเนินการเสนอลงนามบันทึก         

แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื เร่ือง การสนับสนุน 

การพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 

ระหว่าง บริษัท อภิญญาเมดิคอล จ ากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

๖.๑.๕ (ร่าง) บันทกึ... 

 

 



-๑๒- 
 

๖.๑.๕ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ                              

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

ความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัย

และพัฒนาวิ ทยาศาสต ร์ และ

เทคโนโลยป้ีองกันประเทศ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ         

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว          

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการนัดหมายลงนามบันทึกความเข้าใจ 

ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

น าเ ร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 

๖.๑.๖ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็น

ส ถ า นพย า บ า ล ท่ี ส า นั ก ง า น

ประกั นสั งคมก า หนด ใ นกา ร

ให้บริการส่ งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลท่ีส านักงาน

ประกันสังคมก าหนด ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

๒. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานหน่วยกฎหมาย              

ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลท่ีส านักงาน

ประกันสังคมก าหนดในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ก่อนเสนอลงนาม

บันทึกข้อตกลงดั งกล่าว และประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                      

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการติดตามบันทึกความร่วมมือการ

ร่วมเป็นสถานพยาบาลท่ีส านักงานประกันสังคมก าหนด          

ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค           

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

น าเ ร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

เพือ่ทราบตอ่ไป 

 

 

 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๕... 

 

 



-๑๓- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน

การฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง

ส าหรับบุคลากรท่ีมีการตีพิมพ์           

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน          

การฝึกอบรม และพัฒนาตนเองส าหรับบุคลากรท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์ 

การพิ จารณาทุนสนั บสนุ นการฝึกอบรม และพัฒนาตนเองส าหรับบุคลากร                                      

ท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อเสนอแนะ                         

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมท้ังประสานหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนออธิการบดี          

ลงนามตอ่ไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการประสานการตรวจสอบ

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์               

การพิจารณาทุนสนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนา

ตนเอง ส าหรับบุคลากรท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กับหนว่ยกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหวา่งด าเนินการ

น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๑.๓ ( ร่ า ง )  บั น ทึ กข้ อตกลง  เ ร่ื อ ง           

การส่ งมอบผลการด าเนินงาน

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

ก า ร เ ต รี ยมค วามพ ร้ อ ม แ ล ะ            

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ  

การด าเนินการโครงการส่งเสริม   

ให้บุคลากรวจิัยในสถาบัน อุดมศกึษา

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการ

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา และ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วจิัยและนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างด าเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง 

เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

บุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการโครงการส่งเสริมให้

บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิ บัติ งาน          

เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

ไปปฏิบัติงาน... 

 

 



-๑๔- 
 

ไปปฏิ บัติงาน เพื่อแก้ ไขปัญหา          

และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ผลิ ต ให้ กั บภาคอุ ตสาหกรรม            

(Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒  ร ะ ห ว่ า ง ส า นั ก ง า น

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว           

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา 

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา 

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๑.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัย

วิ ทยาศาสต ร์ และ เทคโนโลยี            

แห่ งประ เทศไทย (วว . )  และ

มหาวทิยาลัยพะเยา (มพ.) 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์           

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวทิยาลัยพะเยา (มพ.) 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการรอ

เอกสารปรับแก้ ไขจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์            

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ก่อนเสนอลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ

มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) และประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 
 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๘... 

 

 



-๑๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๔.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่ าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ

มู ลนิ ธิ แม่ฟ้ าหลวง ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา                     

กับมูลนธิิแมฟ่า้หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์                     

โดยประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนเสนอ            

ลงนามและประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ

ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง           

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประสานหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนเสนอ            

ลงนามและประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

น าเ ร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

เพื่อทราบตอ่ไป 

๔.๒.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้ง

หน่ วยบริ การงานสร้ างสรรค์                   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังนี้ การจ้างบุคลากร 

เพื่อการบริหารและปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการ ให้ด าเนินการเบิกจ่ายจาก           

เงินรายได้ของหนว่ยบริการดังกล่าว   

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว                              

และประสานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดท าประกาศ           

และน าเสนออธิการบดอีนุมัติและลงนามตอ่ไป 

๑. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์           

ได้ด าเนินการประสานการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้งหน่วยบริการงาน

สร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ กับหน่วยกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว           

และอยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารดังกล่าว ของหน่วยกฎหมาย 

เพื่อด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ก่อนจัดท า

ประกาศและน าเสนออธิการบดอีนุมัติและลงนามตอ่ไป 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยกฎหมาย ในการตรวจสอบ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้ง

หน่วยบริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนเสนอความเห็น

ตอ่มหาวทิยาลัยตอ่ไป 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๑๖- 
 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้ อตกลง เร่ือง การส่ งมอบผล          

การด าเนนิงาน จ านวน ๕ โครงการ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงาน จ านวน                        

๕ โครงการ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการการออกแบบ                   

และพัฒนาบอร์ดการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ชีวสัญญาณภายใต้โครงการส่งเสริม            

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กับ มหาวทิยาลัยพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการการผลิต

สาหร่ายสไปรูลินาอินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกผง 

ผสมสาหร่ายสไปรูลินาอินทรีย์  ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย                      

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ           

ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการการวิจัย           

และพัฒนากระบวนการหมักใบกาแฟเสริมไพรไบโอติก ภายใต้โครงการส่งเสริม            

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหวา่ง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วจิัยและนวัตกรรม กับ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง 

เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงาน จ านวน ๕ โครงการ 

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                

น าเ ร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            

เพื่อทราบตอ่ไป 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 
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๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนา

กระบวนการผลิตน้ ามันผสมสารสกัดใบถั่วดาวอินคาในอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตร          

สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและชะลอวัย ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนา          

กระบวนการผลิตครีมมะขามในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มก าลังการผลิต                        

และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต้โครงการส่งเสริม             

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิต ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วจิัยและนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว             

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

 

๖.๑.๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

การให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง 

ธนาคารออมสิน และศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง ธนาคารออมสิน           

และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมท้ังมอบอ านาจ                             

ให้ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ลงนามแทน

อธิการบด ี

๑. อยู่ ระหว่ างด าเนินการของศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดท าหนังสือ

มอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนประสาน

หน่วยกฎหมายตรวจสอบ และน าเสนออธิการบดีลง

นามในหนังสอืดังกล่าวตอ่ไป 

๒. มอบอ านาจ... 

 

 



-๑๘- 
 

๒. มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ลงนาม          

(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาลดังกล่าว แทนอธิการบดี โดยจัดท าหนังสอื

มอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร และมอบหน่วยกฎหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอ

อธิการบดีลงนามในหนังสอืดังกล่าวตอ่ไป  

๓. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา น าเสนอลงนามบันทึก

ข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

๒. อยู่ ระหว่ างด าเนินการของศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลั ยพะเยา  ในการน า           

บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง 

ธนาคารออมสิน และศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา           

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

๖.๑.๘ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย 

ระหว่ างคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

และส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวชิาการและงานวิจัย ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พร้อมท้ังมอบอ านาจให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว   

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ด าเนินการ

เสนอลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

และงานวิจัย ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ในวันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ            

อยู่ระหว่างประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

น าเ ร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 
 

 

 

 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๙... 
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- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๔.๑.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  เ ร่ื อ ง             

ก า รก า หนดหลั ก เ กณฑ์ แ ล ะ           

วิ ธีการรับนิสิตพิการ ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๓ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์                      

และวธีิการรับนสิิตพกิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ประสานกองบริการการศึกษา                         

เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และด าเนินการ           

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 

 

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้ด าเนินการ 

ประสานกองบริการการศกึษา ในการปรับ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์              

และวิธีการรับนิสิตพิการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์

ก า รคั ด เ ลื อ ก อ า จ า ร ย์ ดี เ ด่ น              

ด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดเลือก           

อาจารยด์ีเด่นด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

อาจารย์ดี เด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ                    

บริหารมหาวทิยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามตอ่ไป 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด า เนินการปรับแก้ ไข

แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 

ด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อเสนอแนะ                             

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมท้ัง

ได้ด าเนินการน าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนาม 

เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ ขอความเห็นชอบการก าหนดให้            

มตีราสัญลักษณ์วิทยาเขตเชยีงราย 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการก าหนดให้มีตราสัญลักษณ์ วทิยาเขตเชยีงราย 

๒. มอบวิทยาเขตเชียงราย ปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ โดยท่ีประชุมมีมติก าหนดให้ทุกคณะใช้ตราสัญลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยเป็นตราสัญลักษณ์ของคณะ โดยให้ก าหนดตัวอักษรของวิทยาเขตเชียงราย 

บริเวณดา้นล่างตราสัญลักษณต์อ่ไป     

 

วิทยาเขตเชียงราย ได้ด าเนินการตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ 

เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขอความเห็นชอบ... 
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๖.๑.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์ 

ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกรางวัล

นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ

คัดเลอืกรางวัลนักวจิัยดีเด่น มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวจิัย น าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามตอ่ไป            

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย ในการ

น าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์ 

ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดี เด่น 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีอนุมัติ

และลงนามตอ่ไป 

 

 

๖.๒.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

นางสาวณัฏฐิมา  มากชู อาจารย์

ประจ ารายวิชา ๑๔๑๓๐๒ การวางแผน 

การจัดท าและการประเมนิโครงการ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวณัฏฐิมา  มากชู อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๑๓๐๒ การวางแผน           

การจัดท าและการประเมนิโครงการ กลุ่มท่ี ๑ ภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ (AEC) 

แก้ไขผลการศึกษาของนายรัฐพงษ์  ศรีเมือง รหัสนิสิต ๕๙๒๑๐๔๓๔ จากเดิม F 

แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณัฏฐิมา  มากชู                    

ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก                    

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต       

เกินกวา่ก าหนด การแก้ไขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน 

นางสาวณัฏฐิมา  มากช ูด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๔ ขอหารือ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน          

ผู้มีผลงานดี เด่นแห่งชาติ  ปขมท. 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร             

สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาต ิปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวทิยาลัยพะเยา 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติท่ีประชุม 

และได้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวทิยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

 

 

๖.๒.๕ ขอความเหน็ชอบ... 

 

 



-๒๑- 
 

๖.๒.๕ ขอความ เห็ น ชอบ เปลี่ ย น ชื่ อ             

คณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ

สารสนเทศศาสตร์ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จาก คณะวิทยาการจัดการ                           

และสารสนเทศศาสตร์ เปน็ คณะบริหารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ 

๒. มอบคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พจิารณาปรับชื่อยอ่คณะ (ภาษาอังกฤษ) 

พร้อมท้ังแนบเอกสารมติท่ีประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ  

และสารสนเทศศาสตร์ ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป   

 

๑. กองแผนงาน รับทราบมตท่ีิประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  

รับทราบมติท่ีประชุม และได้ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ จะด าเนนิการ

เสนอพิจารณาขอความเห็นชอบชื่อย่อคณะ (ภาษาอังกฤษ) 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม

คร้ังต่อไป ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

๖.๒.๖ ขออนุ มั ติ ใช้ สถานท่ี ในการจั ด

โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 

คร้ังท่ี ๙ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติใช้สถานท่ีในการจัดโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย คร้ังท่ี ๙ ณ อาคาร ๙๙ ปี            

พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ปวง ธมฺมปญฺโญ) และอาคารเรียนรวม (CE) บางส่วน 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย ประสานกองบริการการศึกษา เพื่อด าเนินการในส่วน            

ท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 

 

กองบริหารงานวิจัย ได้ด าเนินการประสานกองบริการ

การศึกษา ในการขออนุญาตใช้ห้องเรียน เพื่อใช้ในการ

จัดโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย คร้ังท่ี ๙ 

เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๗ ขออนุมัติย้ายหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลั ยพะเยา ให้สั งกั ด         

คณะวทิยาศาสตร์ 

มติ   ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ วมีมติ มอบกองแผนงาน ตรวจสอบการขอย้ าย                    

หนว่ยเทคโนโลยชีวีภาพ มหาวทิยาลัยพะเยา ไปสังกัดคณะวทิยาศาสตร์ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ รับทราบมติท่ีประชุม และได้ด าเนินการ

ประสานมตท่ีิประชุม กับกองแผนงาน เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองแผนงาน ในการ

ประสานการตรวจสอบโครงสร้าง และจัดท าประกาศ 

กับหนว่ยกฎหมายตอ่ไป 

 

๖.๒.๙ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๒๒- 
 

๖.๒.๙ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สัญญา

ลิขสิทธ์ิ วิทยานิพนธ์และการศึกษา

ค้นควา้ด้วยตนเอง ระหวา่งนสิิต กับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบ (ร่าง) สัญญาลิขสิทธ์ิ วทิยานพินธ์             และ

การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง ระหวา่งนสิิตกับมหาวทิยาลัยพะเยา 

กองบริการการศกึษา รับทราบมตท่ีิประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑๐ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

เ ร่ื อ ง  โ ค ร ง ก า รผลิ ต บัณฑิ ต           

พันธ์ุใหม ่

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ เร่ือง โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว            

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ             เร่ือง 

โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม ่เรียบร้อยแล้ว             และ

อยู่ ระหว่ างด า เนินการประสานส านั กงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

๖.๒.๑๑ ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริม

สุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) ศูนย์การแพทย์              

และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ          

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังตอ่ไป  

 

๑. กองแผนงาน รับทราบมตท่ีิประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ ระหว่ างด าเนินการของศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในการปรับแก้ ไข              

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบ ริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังตอ่ไป 

๖.๒.๑๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติการจัดการการศึกษา

ในลักษณะอื่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ             

การจัดการการศกึษาในลักษณะอื่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว            

ก่อนเสนออธิการบดีอนมุัตแิละลงนามตอ่ไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ             

การจัดการการศึกษาในลักษณะอื่น พ.ศ. ๒๕๖๒               

พร้อมท้ังได้ด าเนินการน าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนาม 

เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑๓ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๒๓- 
 

๖.๒.๑๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนด

อัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

มหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย             

คร้ังท่ี ๔๗ รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย 

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๔๗ รอบคัดเลือก                

เขตภาคเหนอื พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ปรับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดังกล่าว โดยท าตารางเปรียบเทียบระหว่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนด

อัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             

คร้ังท่ี ๓๖ “พะเยาเกมส”์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตรา

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ คร้ังท่ี ๔๗ รอบคัดเลือก                 

เขตภาคเหนอื พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. มอบกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ประสานกองคลัง น าเร่ืองดังกล่าว               

เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้ด าเนินการ 

ปรับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนด

อัตราค่าใช้จ่าย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย              

แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๔๗ รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ด าเนินการประสานกองคลัง            

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑๕ ขอหารือ (ร่าง) โครงการ UP CSR 

เสริมสร้างความรับผิดชอบตอ่สังคม 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้ด าเนินการเปลี่ ยนชื่ อโครงการ จาก โครงการ UP CSR เสริมสร้าง                        

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น โครงการ UP CSR สู่ UP CSV โดยก าหนดจัดโครงการ 

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษา เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการ UP CSR สู่ UP CSV            

ณ โรงเรียนบ้านสันตสิุข อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

๑. กองกลาง ได้ด าเนนิการตามมตท่ีิประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. วิทยาลัยการศึกษา ได้ด าเนินการเป็นเจ้าภาพหลัก

ในการด าเนินโครงการ UP CSR สู่ UP CSV ในวันพฤหัสบดีท่ี 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข 

อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 

 



-๒๔- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อน 

วันเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์  ไปพระราชทานปริญญาบัตร              

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     

แจง้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนที่ขอจบ ๔,๖๐๐ คน                                    

ณ หอประชุมพญาง าเมอืง มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                 

ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากส านักเลขาธิการ                               

คณะรัฐมนตรีว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                              

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนวันเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร                                          

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากเดิมเป็น ช่วงระหว่างวันที่           

๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ส านักงาน        

คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยนั้น                   

ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติ            

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์           

ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร) เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 

 



-๒๕- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 

แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งประกาศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต                       

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรัฐมนตรีว่าการประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ได้ลงนามในประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ

และงานทั่วไป เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง วันที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เพื่อใหส้ถาบันอุดมศกึษาแต่ละแห่ง

ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ กลไกการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้ง วิธีการวัดและประเมินผล             

การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างอิสระ แต่ธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้น        

ประกาศดังกล่าวได้จาก http://www.bhes.mua.go.th/pdf/CreditBank/Guidelines-CreditBank-๒๕๖๒.pdf         

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้น าเสนอข้อมูลสรุปการท าประกันสุขภาพกลุ่ม                                     

โดยเปรียบเทียบความคุ้มครอง เบี้ยประกัน ของบริษัทประกันที่มีความสามารถในการรับประกันสุขภาพ                        

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมใหก้ับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบ                        

ทั้งนี้ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเห็นว่าการท าประกันสุขภาพกลุ่มดังกล่าว จะเป็นประโยชน์

ต่อพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาในภาพรวม ประกอบกับเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ และสร้างคุณภาพ               

ชีวติที่ดใีหก้ับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติโครงการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจ่ายค่าเบี้ยประกันครึ่งหนึ่งและพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา            

จา่ยสมทบอีกครึ่งหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 

http://www.bhes.mua.go.th/pdf/CreditBank/Guidelines-CreditBank-๒๕๖๒.pdf


-๒๖- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                       

อนุมัติโครงการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา                        

จา่ยค่าเบีย้ประกันครึ่งหนึ่งและพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาจ่ายสมทบอีกครึ่งหนึ่ง ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติโครงการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัย    

จะสนับสนุนค่าเบี้ยประกันส าหรับพนักงานหรือลูกจ้างช่ัวคราวที่เข้าร่วมโครงการฯ          

ให้ครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันรวม และให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาหรือลูกจ้างช่ัวคราว 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผูจ้า่ยสมทบอีกครึ่งหนึ่ง 

๒. มอบสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยกองกลาง งานประชุมและพิธีการ ได้รับมอบหมายให้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ           

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

  กองกลาง งานประชุมและพิธีการ จึงขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร   

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                          

อนุมัตปิฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัตปิฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองกลาง จัดท าบันทึกข้อความเวียนแจ้งปฏิทินดังกล่าว ให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบต่อไป 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 

 

 



-๒๗- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมเป็นเครือข่ายงานวิชาการตามบันทึกความร่วมมือ           

ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ด าเนินการบันทึกความร่วมมือ                         

ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (มีผลบังคับใช้ ๕ ปี) ระหว่าง

กรมส่งเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสถาบันการศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๘ แห่ง         

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านงานวิชาการ วิจัย 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก การส่งเสริมและคุ้มครองทางสังคม การออกแบบเพื่อคนทุกคน           

(Universal Design) รวมทั้งการจัดสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่สนใจการเข้าร่วมเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และด าเนินการจัดเตรียมร่างบันทึก                     

ความร่วมมือฯ ใหม่ และขยายความร่วมมือวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่าง

สถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรดังกล่าว โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับยืนยัน ได้ที่กองยุทธศาสตร์            

และแผนงาน กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๖ หรือทางอีเมล์ 

research.dep@hotmail.com ภายในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น 

  กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จึงขออนุมัติเข้าร่วมเป็นเครือข่ายงานวิชาการ                        

ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนา         

คุณภาพชีวติคนพิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                          

อนุมัติเข้าร่วมเป็นเครือข่ายงานวิชาการตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต            

คนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายงานวิชาการตามบันทึกความร่วมมือ

ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 

 

mailto:research.dep@hotmail.com%20ภายใน


-๒๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะ/วิทยาลัย ได้เสนอรายชื่ออาจารย์เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์

ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านการสอน                        

ที่มผีลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ท าประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดใหม้ีการประชุม

คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่                     

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติคัดเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย เป็นอาจารย์ดีเด่น               

ด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติรายชื่ออาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย เป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                          

อนุมัติรายชื่ออาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย          

เป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติรายชื่ออาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  แลน้อย ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบกองบริการ

การศกึษา จัดท าประกาศและเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว              

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 

 

 



-๒๙- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา และปรับแผนการศึกษา       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการขออนุมัติ   

ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประจ าคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ (๖/๒๕๖๒)                            

เมื่อวันศุกรท์ี่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๒. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่                        

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อ        

รายวิชา และปรับแผน การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้ 

๒.๑  เห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา และปรับแผนการศึกษา หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒.๑.๑  ปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา จาก ๐๐๑๑๐๑ ทักษะภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) เป็น 

๐๐๑๑๐๑ การใช้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) เนื่องจาก เกิดข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์     

ชื่อรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หน้า ๒๘ 

 ๒.๑.๒  ปรับแผนการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป       

(ศกึษาทั่วไปสู่คนไทยที่มคีุณภาพ) ดังนี ้

  ๑) ย้ายรายวิชา ๐๐๒๒๐๒ สังคมพหุวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒             

ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาต้น 

  ๒) ย้ายรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๑ 

ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

  ๓) ย้ายรายวิชา ๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๑               

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาต้น 

 ทั้งนี ้โดยเริ่มใช้กับนิสติที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศกึษาต้น               

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒.๒  มอบฝา่ยเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 

 กองบรกิารการศึกษา... 

 

 



-๓๐- 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต         

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี ้

๑. ปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา จาก ๐๐๑๑๐๑ ทักษะภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) เป็น ๐๐๑๑๐๑          

การใช้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) เนื่องจาก เกิดข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ชื่อรายวิชาในรายละเอียด       

ของหลักสูตร (มคอ.๒) หน้า ๒๘ 

๒. ปรับแผนการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไป           

สู่คนไทยที่มคีุณภาพ) ดังนี้ 

๒.๑ ย้ายรายวิชา ๐๐๒๒๐๒ สังคมพหุวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น  

ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาต้น 

๒.๒ ย้ายรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ภาษาอังกฤษสู่ โลกกว้าง ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่  ๑                     

ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

๒.๓ ย้ายรายวิชา ๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่  ๑               

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาต้น 

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น               

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี ้ดังนี ้

๑. ปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา จาก ๐๐๑๑๐๑ ทักษะภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) เป็น ๐๐๑๑๐๑          

การใช้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) เนื่องจาก เกิดข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ชื่อรายวิชาในรายละเอียด       

ของหลักสูตร (มคอ.๒) หน้า ๒๘ 

๒. ปรับแผนการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไป           

สู่คนไทยที่มคีุณภาพ) ดังนี้ 

๒.๑ ย้ายรายวิชา ๐๐๒๒๐๒ สังคมพหุวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น  

ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาต้น 

๒.๒ ย้ายรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ภาษาอังกฤษสู่ โลกกว้าง ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่  ๑                     

ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

 
๒.๓ ย้ายรายวิชา... 

 

 



-๓๑- 

๒.๓ ย้ายรายวิชา ๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่  ๑               

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาต้น 

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น               

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี ้

๑.๑ ปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา จาก ๐๐๑๑๐๑ ทักษะภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) เป็น ๐๐๑๑๐๑          

การใช้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) เนื่องจาก เกิดข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ชื่อรายวิชา                    

ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หน้า ๒๘ 

๑.๒ ปรับแผนการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ศกึษาทั่วไปสู่คนไทยที่มคีุณภาพ) ดังนี้ 

๑) ย้ายรายวิชา ๐๐๒๒๐๒ สังคมพหุวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒                           

ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาต้น 

๒) ย้ายรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๑                     

ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

๓) ย้ายรายวิชา ๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๑ 

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาต้น 

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น              

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว              

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 

 

 



-๓๒- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพิ่มรายวิชา และ

ปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ค าอธิบาย

รายวิชา เพิ่มรายวิชา และปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ของนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยการขออนุมัติดังกล่าว        

ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชุมครั้งที่              

๖๐ (๕/๒๕๖๒) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่                        

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา เพิ่มรายวิชา และปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

การปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพิ่มรายวิชา และปรับแผนการศึกษา หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ให้กับนิสิตรหัส ๖๑ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพิ่มรายวิชา 

และปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

อนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพิ่มรายวิชา และปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป     

 

 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๓๓- 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพิ่มรายวิชา และปรับแผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ให้กับนิสติรหัส ๖๑ เป็นต้นไป  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว              

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป   

   

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กับมหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  

และนวัตกรรม 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือที่ อว ๐๓๐๔/ว ๑๗๒๘๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วม

จัดท าบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ร่วมกันพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ ยกระดับห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง             

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ สามารถด าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

น่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย            

ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น  

  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 

ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับมหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม        

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                          

ใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับมหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวง

การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๓๔- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่หน่วยกฎหมาย ได้รับประสานจาก ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ ต าแหน่ง อาจารย์                 

สังกัด คณะนิตศิาสตร์ ว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้เชิญชวนใหม้หาวิทยาลัยพะเยา

เข้าร่วมท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยพะเยา                

เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมทั้งจัดท า (ร่าง) บันทึกตกลงความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง           

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี ้หน่วยกฎหมาย ได้ด าเนินการ

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ดังนี ้ 

๑. การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืดังกล่าวเป็นการจัดท าในนามของมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะ                  

เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้มีอ านาจลงนามในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัย               

กับหน่วยงานภายนอก จึงได้แก่ อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี 

ดังนั้น จึงเห็นควรตรวจสอบผู้มีอ านาจลงนามในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ใหถู้กต้องครบถ้วน 

๒. เห็นควรเพิ่มเติมรายละเอียดสถานที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อของหน่วยงานแต่ละฝ่าย                  

และก าหนดรายละเอียดผู้มีอ านาจลงนามในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                 

ใหค้รบถ้วนถูกต้องทั้งนี ้หน่วยกฎหมายได้ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

๓. เห็นควรตรวจสอบความรับผิดชอบและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร     

ข้อตกลงความร่วมมอืและป้องกันการไม่ปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือ       

อันจะน ามาซึ่งความรับผดิชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 

๔. เห็นควร... 

 

 



-๓๕- 

๔. เห็นควรตรวจสอบขอบเขตความร่วมมือและอ านาจหน้าที่ รวมถึงเรื่องกรรมสิทธิ์และสิทธิ                           

ในทรัพย์สินทางปัญญา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๕. เห็นควรมอบอ านาจให้ ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์        

ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยกฎหมายได้ตรวจสอบและปรับแก้ไข        

(ร่าง) หนังสือมอบอ านาจใหเ้ป็นไปตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

นอกจากประเด็นความเห็นข้างต้น (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ครบถ้วน

ถูกต้องและเห็นควรน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนท าการลงนามต่อไป 

  หน่วยกฎหมาย จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริม      

พัฒนา และขับเคลื่อนการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                  

กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                          

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนา                 

และขับเคลื่อนการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ประสานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม                 

ก่อนลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 



-๓๖- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง สืบเน่ือง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้ง

หน่วยบริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒                     

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒              

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์                 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การจ้างบุคลากร เพื่อการบริหารและ

ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการ ให้ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยบริการดังกล่าว และมอบหน่วยกฎหมาย 

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และประสานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

จัดท าประกาศและน าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป ซึ่งหน่วยกฎหมายมีความเห็นดังนี้  

๑. จากการตรวจสอบสถานะของหน่วยบริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการจัดตั้งหรือปรากฏว่ามีหน่วยดังกล่าว 

ในโครงสร้างของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หรือส านักงาน         

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ ประกอบกับปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้มี

การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในส านักงานคณะ                       

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย 

ระดับงานภายในส านักงานส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น กรณีการจัดตั้งหน่วยดังกล่าว 

จึงเห็นควรให้คณะเสนอเรื่องขอจัดตั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง

หน่วยงานย่อย ระดับงานภายในส านักงานส่วนงาน เพื่อใหม้ีจัดตั้งหน่วยฯ ดังกล่าว ในโครงสร้าง

ของส านักงานคณะ แยกจากประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยฯ 

๒. จากการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงาน

สร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ

ปรากฏว่า (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเป็นการก าหนดเกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงาน            

ของหน่วยฯ โดยส่วนหนึ่งมีการก าหนดเกี่ยวกับรายได้และการจัดการรายได้ไว้ ดังนั้น                

จึงเห็นควรน า (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

 

 

 
๓. เสนอให้มีการทบทวนมติ... 

 

 



-๓๗- 

๓. เสนอใหม้ีการทบทวนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 

๑๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่มีมติ “มอบหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และประสานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์จัดท าประกาศและน าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนาม” เนื่องจาก                         

ในส่วนหนึ่งของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวได้ก าหนดเกี่ยวกับรายได้และการจัดการรายได้

ของหน่วยฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณาน า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

  หน่วยกฎหมาย จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้ง                               

หน่วยบริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์                    

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ประสานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์               

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง                

น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 

 

 



-๓๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี ้

๖.๓.๑.๑ รายงานแนวการจัดท างบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา

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

ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการนัดประชุมหารือการจัดท าแผนงบประมาณด้านการอุดมศึกษา 

ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 

ร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๖.๓.๑.๒ การเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ วุฒิสภา 

ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๖.๓.๑.๓ ขอความร่วมมือทุกส่วนงาน ส่งค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี ้

๑) งบลงทุน 

๑.๑) ครุภัณฑ ์

๑.๒) สิ่งก่อสร้าง 

๑.๒.๑) สิ่งก่อสร้างปีเดียว 

๑.๒.๒) สิ่งก่อสร้างผูกพัน 

๒) งบประมาณในส่วนของแผนงานบูรณาการ 

๖.๓.๑.๔ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ หอ้งพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ 

๖.๓.๑.๕ รายงานการติดตามการจัดส่ง Performance Agreement : PA ของคณบดี ซึ่งมีคณะ/วิทยาลัย 

ที่ด าเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๑ หน่วยงาน ได้แก่  

๑) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์  

๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์  

๓) คณะวิทยาศาสตร์  

๔) คณะพยาบาลศาสตร์  

๕) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

๖) วิทยาลัยการจัดการ  

๗) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

 
๘) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 

 

 



-๓๙- 

๘) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

๙) วิทยาลัยการศกึษา  

๑๐) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

๑๑) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ที่ค้างด าเนินการจัดส่ง Performance Agreement : 

PA ของคณบดี ใหด้ าเนินการจัดส่งภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี ้

๖.๓.๒.๑ รายงานเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยนั้น                   

ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณารับทราบ

การอนุมัตกิารปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ 

๑) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (กรณีเปลี่ยนแปลง                       

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร) เมื่อวันที ่๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ฉบับปี                

พ.ศ. ๒๕๕๙ (กรณีปรับปรุงแก้ไขสถานที่จัดการเรียนการสอนแผนการรับนิสิต และเปลี่ยนแปลง      

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร) เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐               

(กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) เมื่อวันที่                 

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๒ รายงานสรุปจ านวนรับเข้าประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และจ านวนผู้สมัคร TCAS 

รอบที่ ๑ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ ดังนี ้

๑) จ านวนเข้าศกึษา ปี ๒๕๖๐ จ านวน  ๔,๕๓๓ คน 

๒) จ านวนเข้าศกึษา ปี ๒๕๖๑ จ านวน  ๔,๕๕๖ คน 

๓) จ านวนเข้าศกึษา ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔,๓๕๐ คน 

๔) จ านวนสมัคร (TCAS ๑) ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๘,๑๙๙ คน 

ข้อมูลจ านวนผู้สมัคร TCAS รอบที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 ๖.๓.๓ คณบดี... 

 

 



-๔๐- 

๖.๓.๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานการเป็นเจา้ภาพในการจัดโครงการ การแข่งขันกีฬา – วิชาการ

จุลชีววิทยาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๖ โคโลนีเกมส์ หรือ ฟ้ามุ่ยเกมส์ โดยเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษา          

ซึ่งผลิตบันฑิต ด้านจุลชีววิทยา จ านวน ๑๖ สถาบัน ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์จุลชีววิทยาจากสถาบันต่าง ๆ และเพื่อเป็น            

การเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพด้านวิชาการและกีฬา ซึ่งในปีการศกึษา ๒๕๖๒ หลักสูตรจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันดังกล่าว 

และจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๓.๔ ประธานสภาพนักงาน รายงานผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้

ที ่ ด้าน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

๑ บริการดีเด่น นางสาวภัทรภรณ์  ผลดี นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน 

คณะวทิยาศาสตร์ 

๒ บริหารดีเด่น นางสาวอ านวยพร  ขัตวิงศ์ ผู้อ านวยการกอง

พัฒนาคุณภาพนสิิต

และนสิิตพกิาร 

กองพัฒนาคุณภาพ

นสิิตและนสิิตพกิาร 

๓ วชิาชพีดีเด่น นางสาววไิล  จันทร์แก้ว บรรณารักษ์ ศูนยบ์รรณสารและ

การเรียนรู้ 

๔ สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น นางสาวรัชนวีรรณ  หมั่นแสวง ครู คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

๕ ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น ไมม่ผีู้ผ่านการคัดเลอืก 

 

๖.๓.๕ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายประฐมพงษ์  ทองรอด) แจ้งปัญหาเรื่อง การน าเสนอหนังสือจากคณะ               

ไปยังส่วนกลาง ดังนี ้

๖.๓.๕.๑ เรื่องใดที่ส่วนงานจัดท าเอกสารบันทึกข้อความ เรียนถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา            

ให้กองกลางตรวจสอบหนังสือเรื่องดังกล่าว เกี่ยวข้องกับกองใด ให้ด าเนินการส่งไปยัง           

กองที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอรองอธิการบดีที่รับผดิชอบของฝ่ายนั้น ๆ เช่น  

- กรณีหากเป็น MOU ความร่วมมือด้านวิจัย ให้ส่งเอกสารไปยังกองบริหารงานวิจัย

ตรวจสอบก่อนเกษียนเอกสารในบันทึกข้อความเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของส่วนงาน                     

(รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม) 

- กรณีหากเป็น MOU ด้านวิชาการ ให้ส่งเอกสารไปยังกองบริการการศึกษา ตรวจสอบ

ก่อนเกษียนเอกสารในบันทึกข้อความเสนอต่อผู้บั งคับบัญชาของส่วนงาน                    

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)  

- กรณีรองอธิการบดี... 

 

 



-๔๑- 

- กรณีรองอธิการบดี มอบกองประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ ให้ใช้บันทึกข้อความ            

ที่รองอธิการบดีลงนามจัดส่งมายังหน่วยกฎหมายได้ โดยส่วนงานไม่ต้องท าบันทึกข้อความน า 

ทั้งนี้ไม่ว่ารองอธิการบดีจะเกษียนมอบหน่วยกฎหมายตรวจสอบและจัดเข้าที่ประชุมบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาหรือไม่ เมื่อหน่วยกฎหมายตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการ

จัดท าบันทึกข้อความน าเรียนอธิการบดี โดยต้องมีลายเซ็นผู้ ช่วยอธิการบดี             

(นายประฐมพงษ์  ทองรอด) ก ากับ ทั้งนี้บันทึกข้อความจะถูกจัดส่งกลับไปยังกองที่เกี่ยวข้อง          

รับหนังสือ เพื่อตรวจสอบและเสนอต่อรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ พิจารณาสั่งการ 

ใหจ้ัดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองกลาง

น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

๖.๓.๕.๒ กรณีที่เรื่องไม่ชัดว่าใครเป็นเจ้าภาพ แต่ไม่ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหารศูนย์ อธิการบดีมอบให้เป็นหน้าที่ 

ของกองแผนงาน เสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศพิจารณาสั่งการ  

หากเห็นควรจะมอบหน่วยกฎหมายตรวจสอบจะจัดส่งมายังหน่วยกฎหมาย เมื่อหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะท าบันทึกข้อความให้อธิการบดีลงนาม ต่อไป   

๖.๓.๕.๓ กรณีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพัสดุ              

ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่โดยตรงของพัสดุ ใหจ้ัดส่งไปยังกองคลัง เป็นผูต้รวจสอบ (หน่วยกฎหมาย

จะไม่ก้าวล่วงตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่ของเจา้หน้าทีพ่ัสดุ)  

๖.๓.๕.๔ หน่วยกฎหมายจะจัดท าแบบฟอร์มให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เช่น สาระส าคัญของ MOU 

หนังสือมอบอ านาจ ค าสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ ประกาศจัดตั้งส่วนงาน ระดับคณะ/กอง/งาน            

เมื่อหน่วยกฎหมายจัดท าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการเผยแพร่ผ่านเวปไซต์           

ของหน่วยกฎหมาย  ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท าและจะเวียนแจ้งให้ทราบ หากส่วนงานตรวจสอบแล้ว    

เช็คข้อมูลไม่ครบ ตามรายการที่ก าหนดไว้ ให้ส่วนงานจัดส่งเอกสารคืนไปยังต้นเรื่อง             

ก่อนน าเรียนรองอธิการบดีเกษียนเพื่อน าเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๖.๓.๕.๕ ขอความร่วมมือผู้อ านวยการกองทุกกอง พิจารณารับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานของตนเอง 

เพื่อไม่ใหเ้กิดความล่าช้า 
 

๖.๓.๖ ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แจง้ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ขอความ

ร่วมมือจ าหน่ายสลากกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐๐ เล่ม ในราคาฉบับละ ๕๐ บาท เพื่อหา

รายได้ส าหรับใช้ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบสาธารณภัย และกิจกรรม

สาธารณะต่าง ๆ ที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/

กอง/ศูนย์ ช่วยสนับสนุนสลากกาชาดดังกล่าว โดยสามารถสั่งซื้อและช าระค่าสลากกาชาดได้ที่  

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อด าเนินการจัดส่งให้เสมียนตราจังหวัดพะเยา ช้ัน ๓ 

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อไป 

 ๖.๓.๗ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์... 

 

 



-๔๒- 

๖.๓.๗ หัวหนา้งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๗.๑ รายงานการเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการ UP CSR สู่ UP CSV (ครั้งที่ ๒) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านการเรียน ด้านวิชาการ 

สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยได้ก าหนดจัดกิจกรรม ครั้งที่ ๒ 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา                       

(บ้านหว้ยปุ้ม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

๖.๓.๗.๒ รายงานการเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการ Meeting of the Mind ปีที่  ๑๐               

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้กล่าวถึงทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรอันเป็นประโยชน์ในการท างานร่วมกันต่อไป          

อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

อีกทางหนึ่งด้วย โดยก าหนดจัดโครงการขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณ

ด้านหน้าหอประชุมพญาง าเมือง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 

ผูช่้วยเลขานุการ  ผูช่้วยเลขานุการ 

 ผูจ้ดรายงานการประชุม  ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

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

(ผูช่้วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 


