
 

๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร.์.. 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๒๒ (๑/๒๕๖๓) 

วันจันทร์ที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

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. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคํา) 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 

๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ)  

๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 

๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์)  

๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บุญลือ  ฉิมบ้านไร่) แทน 
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๒๙. ผูอํ้านวยการ... 

๑๓. คณบดีคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เสาแก้ว) 

๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สาธิต  เชื้ออยู่นาน) แทน  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักด์ิ  ประสานพันธ์)   

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 

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 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

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) 
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๒๙. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๓๐. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๓๑. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๓๒. รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๓๓. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๔. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา)  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

- ไม่มี -  

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ําเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๒. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๔. ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี 

๕. นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี อาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์ 

๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

๗. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 

๘. นางสาวอัญชลี  เทียมคีรี รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย 

๙. นายพิเชษฐ  ถูกจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

๑๐. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข รักษาการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน 

๑๑. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 

๑๒. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี 

๑๓. นายศตฉัน  วรรณโวหาร หัวหน้าหน่วยกฎหมาย 

๑๔. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

 ๑๕. นางสาวรตันา  ขัตธ.ิ.. 
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๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 

๑๖. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 

๑๗. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๘. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๑๙. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๐. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๑. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๒. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จํานวน ๔ ท่าน คือ ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคํา (รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.จิตติมา  กาวีระ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) และ ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล (คณบดีวิทยาลัยการจัดการ) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ในตําแหน่ง               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว 

จํานวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์           

ในสาขาวิชาอนามัยชุมชน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓. อวยพรปใีหม่แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวาระดิถีข้ึนปใีหม่ ๒๕๖๓ 

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในช่วงดําเนินการบูรณะซ่อมแซมพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจาํ

มหาวิทยาลัยพะเยา   

๕. ขอเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน Meeting of the Mind ๒๐๒๐ 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าหอประชุมพญางําเมือง 

มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งของขวัญ

เข้าร่วมงานดังกล่าว ไปยังกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ต่อไป 

๖. ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเดินสํารวจบริเวณโดยรอบหอพักนิสิต                    

(UP - DORM) ในวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อสํารวจสภาพหอพักนิสิต และการใช้ชีวิต

ความเป็นอยู่ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 

  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒                 

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

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม              

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยขอปรับแก้ไข 

หน้าที่ ๒๖ มติที่ประชุม 

จาก ๑.  อนุมัติโครงการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัย    

จะสนับสนุนค่าเบ้ียประกันสําหรับพนักงานหรือลูกจ้างช่ัวคราวที่เข้าร่วมโครงการฯ          

ให้ครึ่งหนึ่งของเบ้ียประกันรวม และให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาหรือลูกจ้างช่ัวคราว  

ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้จ่ายสมทบอีกครึ่งหนึ่ง 

 ๒.  มอบสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

เป็น ๑.  อนุมัติโครงการประกันสุขภาพกลุ่มของบคุลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัย    

จะสนับสนุนค่าเบ้ียประกันสําหรับพนักงานหรือลูกจ้างช่ัวคราวที่เข้าร่วมโครงการฯ          

ให้ครึ่งหนึ่งของเบ้ียประกันรวม และให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาหรือลูกจ้างช่ัวคราว  

ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้จ่ายสมทบอีกครึ่งหนึ่ง หรือหน่วยงานอาจจ่ายเงินสมทบ            

ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา หรือลูกจ้างช่ัวคราวก็ได้ 

 ๒.  มอบกองคลัง ประสานหน่วยกฎหมาย จัดทําประกาศเพื่อรองรับการดําเนินการ

เบิกจ่ายต่อไป 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง 

ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระหว่าง ๑๕ สถาบัน 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑)                     

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ         

เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง             

๑๕ สถาบัน และมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว                 

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป ทั้งน้ี เนื่องจากมีการปรับปรุงในส่วนของวันที่ลงนาม                

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงขออนุมัติยกเลิกการทําบันทึกข้อตกลง                 

ความร่วมมือทางวิชาการ เร่ือง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระหว่าง ๑๕ สถาบัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      

อนุมัติยกเลิกการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์           

ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง ๑๕ สถาบัน ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง ๑๕ สถาบัน            

โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 

 

 ระเบียบวาระที ่๓.๒... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒                     

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือการพัฒนา                 

นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลการจัดตั้ง

หน่วยวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ต่อไป นั้น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี ของคณะเทคโนโลยี        

สารสนเทศและการส่ือสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      

อนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม

เชิงพ้ืนที่ โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่าย

การอนุรักษ์พัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนมรดกโลก ระหว่าง 

ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงานร่วมภาครัฐ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จัดทํา (ร่าง)                 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เพ่ือร่วมเป็นภาคี

เครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนาเมือง ส่ิงแวดล้อม และการขับเคล่ือนมรดกโลก ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการ

ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         

และศิลปกรรมศาสตร์ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากเป็นการร่างจากกลุ่มภาคีเครือข่าย นําโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 

เป็นผู้จัดทําร่าง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีความต้องการเข้าร่วมภาคีเครือข่าย

เนื่องจากเล็งเห็นคุณประโยชน์ด้านงานวิชาการ การวิจัย และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอันจะเป็นกรณีศึกษา    

ที่เป็นประโยชน์ ในการดําเนินงานร่วมกับภาครัฐต่อไป นั้น 

กองบริหารงานวิจยั... 



-๘- 
 

  กองบริหารงานวิจัย จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ      

โครงการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เพ่ือร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนาเมือง ส่ิงแวดล้อม                 

และการขับเคล่ือนมรดกโลก ระหว่าง ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงานร่วมภาครัฐ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก               

เพ่ือร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนาเมือง ส่ิงแวดล้อม และการขับเคล่ือนมรดกโลก ระหว่าง ภาคีเครือข่าย       

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานร่วมภาครัฐ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหม่         

สู่เมืองมรดกโลก เพ่ือร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนาเมือง ส่ิงแวดล้อม             

และการขับเคล่ือนมรดกโลก ระหว่าง ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงานร่วมภาครัฐ  

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 

กําหนดอัตราค่าบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง กําหนดอัตราค่าบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย             

ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม                 

เรื่อง กําหนดอัตราค่าบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดอัตราค่าบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์          

คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. มอบคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม ปรับแก้ไข  

จาก (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดอัตราค่าบํารุง

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒  

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบํารุงเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม            

จัดทําตารางเปรียบเทียบประกาศดังกล่าว 

๓. มอบคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน                 

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร และขออนุมัติบรรจุการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษา 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย วิทยาลัยการศึกษา ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร และขออนุมัติบรรจุหลักสูตร

ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติเล่ือนแผนการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาจีน 

แขนงวิชาภาษาญี่ปุ่น และแขนงวิชาภาฝรั่งเศส จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอย่างไม่มีกําหนดเนื่องจากยังไม่มี

ความพร้อมด้านอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว           

มีมติเห็นชอบ และมอบวิทยาลัยการศึกษา ประสานกองแผนงาน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

 

 ๒. ขออนุมัต.ิ.. 



-๑๐- 
 

๒. ขออนุมัติเล่ือนแผนการเปิดหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

(แขนงวิชาภาษาจีน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ จาก เล่ือนออกไปอย่างไม่มีกําหนด เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว           

มีมติเห็นชอบ และมอบวิทยาลัยการศึกษา ประสานกองแผนงาน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓. ขออนุมัติบรรจุการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ ๒ ปริญญา หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงดนตรีและนาฎศิลป์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ในแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒            

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และและมอบวิทยาลัยการศึกษา 

ประสานกองแผนงาน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร และขออนุมัติบรรจุการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตร ของวิทยาลัยการศึกษา ดังน้ี 

๑. ขออนุมัติเล่ือนแผนการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น และแขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส ออกไปอย่างไม่มีกําหนด 

๒. ขออนุมัติเล่ือนแผนการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา

ภาษาจีน จากเล่ือนออกไปอย่างไม่มีกําหนด เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. ขออนุมัติบรรจุการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

(แขนงดนตรีและนาฎศิลป์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      

อนุมัติเล่ือนแผนการเปดิหลักสูตร และขออนุมัติบรรจุการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ของวิทยาลัยการศึกษา ดังน้ี 

๑. ขออนุมัติเล่ือนแผนการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น และแขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส ออกไปอย่างไม่มีกําหนด 

๒. ขออนุมัติเล่ือนแผนการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา

ภาษาจีน จากเล่ือนออกไปอย่างไม่มีกําหนด เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. ขออนุมัติบรรจุการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

(แขนงดนตรีและนาฎศิลป์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
มต ิที่ประชุม... 



-๑๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเล่ือนแผนการเปิดหลักสูตร และเห็นชอบการบรรจุการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ของวิทยาลัยการศึกษา ดังน้ี 

๑.๑ เห็นชอบการเล่ือนแผนการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

แขนงวิชาภาษาญ่ีปุ่น และแขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส ออกไปอย่างไม่มีกําหนด 

๑.๒ เห็นชอบการเล่ือนแผนการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

แขนงวิชาภาษาจีน จากเล่ือนออกไปอย่างไม่มีกําหนด เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๓ เห็นชอบการบรรจุการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา (แขนงดนตรีและนาฎศิลป์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าในแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว              

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม            

ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒                    

เมื่อวันอังคารท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติยกเลิกหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ในแผน          

พัฒนามหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัยากรธรรมชาติ ยังขาดความพร้อม       

ด้านอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงขาดความพร้อมด้านความร่วมมือกับ

สถานประกอบการ จึงมีมติเห็นชอบการขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และมอบฝ่ายเลขานุการ                     

ประสานกองแผนงาน เพ่ือนําเสนอการขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม                   

ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ     

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม                 

ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๑๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      

อนุมัติยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลาย

ทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว             

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  งามสอาด 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๔๔๑๐๔ ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ไวพจน์  งามสอาด อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา                    

๒๔๔๑๐๔ ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ได้แก่ 

๑. นางสาวดรุณี   สมหวัง  รหัสนิสิต ๖๑๓๕๑๐๒๘  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+  

๒. นายธนิกรณ์    หวังดี  รหัสนิสิต ๖๑๑๓๐๘๑๐  จากเดิม C  แก้ไขเป็น F 

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการ                

สอบสวนหาข้อเท็จจริง ได้รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงว่า อาจารย์ผู้สอนกรอกคะแนนเก็บภาคปฏิบัติการ                 

สลับกัน ส่งผลให้นิสิต จํานวน ๒ ราย ได้รับผลการเรียนไม่ถูกต้อง นั้น 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  งามสอาด        

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาฟสิิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่า

กําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี 

กรณีดังกล่าวเป็นความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว และเป็น

การขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



-๑๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  งามสอาด รายวิชา ๒๔๔๑๐๔ 

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน 

๒ ราย ได้แก่ 

๑.๑ นางสาวดรุณี    สมหวัง รหัสนิสิต ๖๑๓๕๑๐๒๘  จากเดิม F   แก้ไขเป็น D+  

๑.๒ นายธนิกรณ์    หวังดี  รหัสนิสิต ๖๑๑๓๐๘๑๐  จากเดิม C  แก้ไขเป็น F 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  งามสอาด               

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดคร้ังแรก                        

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต                

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  งามสอาด อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๔๔๑๐๔ 

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน 

๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ นางสาวดรุณี    สมหวัง รหัสนิสิต ๖๑๓๕๑๐๒๘  จากเดิม F   แก้ไขเป็น D+ 

๑.๒ นายธนิกรณ์    หวังดี  รหัสนิสิต ๖๑๑๓๐๘๑๐  จากเดิม C  แก้ไขเป็น F 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  งามสอาด           

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๑๔- 
 

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  

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการ

จัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิกบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้าน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ์  มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ ๒๒ (๑/๒๕๖๓) 

เรียบร้อยแล้ว 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐... 



-๑๕- 
 

- 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

การส่ ง คืน  ( ร่ าง )  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

ทางวิ ชาการและพัฒนาทักษะอาชี พ  ระหว่ าง  

โรงเรียนบ้านน้ําจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา  

และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา จากโรงเรียนบ้านน้ําจวง 

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 
 

- 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 เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อทราบตอ่ไป 

กองบริหารงานวิจัย ได้ดําเนินการเสนอลงนามบันทึก   

แนบทา้ยบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุน 

การพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 

ระหว่าง บริษัท อภิญญาเมดิคอล จํากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

๖.๑.๕ (ร่าง) บันทกึ... 



-๑๖- 
 

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 ในการนัดหมายลงนามบันทึกความเข้าใจ 

ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 

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 ในการรอบันทึกความร่วมมือ  

การร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด  

ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

จากสํานักงานประกันสังคม ก่อนประสานสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕... 



-๑๗- 
 

- 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 ครั้งที ่๑๖/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๑ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ

ผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อม

และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ  

การดําเนินการโครงการส่งเสริม  

ใหบุ้คลากรวจิัยในสถาบัน อุดมศกึษา

ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินการ

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา และ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างดําเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง 

เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

บุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินการโครงการส่งเสริมให้

บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิ บัติงาน   

เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี

ให้กับภาคอุตสาหกรรม... 



-๑๘- 
 

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ประ จํ า ปี งบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา 

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

งบประมาณ ๒๕๖๒ กับสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึ กษา  วิ ทยาศาสต ร์  วิ จั ยและนวั ตกรรม   

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา มหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 
 

- 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 ในการรอ

เอกสารปรับแก้ไขจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) ก่อนเสนอลงนามบันทกึ

ขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มพ.) และประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 
 

 

 

 

 - ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘... 



-๑๙- 
 

- 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 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา   

กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์   

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์   

โดยประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนเสนอ  

ลงนามและประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ

ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 

กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนเสนอ

ลงนามและประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

๔.๒.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้ง

หน่ วยบริ การงานสร้ างสรรค์    

คณะสถา ปั ตยกรรมศาสต ร์    

และศลิปกรรมศาสตร์ 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 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   

เรื่อง การ จัดตั้ งหน่ วยบ ริการงานส ร้ างสรรค์   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ... 



-๒๐- 
 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ ( ร่ าง) บันทึก

ข้ อตกลง เ รื่ อง การส่ งมอบผล   

การดําเนนิงาน จํานวน ๕ โครงการ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน 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 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง 

เรื่อง การสง่มอบผลการดําเนนิงาน จํานวน ๕ โครงการ 

กั บสํ า นั ก ง านปลั ดก ร ะทรว งก า รอุ ด มศึ ก ษ า 

วิทยาศาสตร์  วิ จัยและนวัตกรรม ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๒๑- 
 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนา

กระบวนการผลิตน้ํามันผสมสารสกัดใบถั่วดาวอินคาในอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตร   

สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพื่อสุขภาพและชะลอวัย ภายใต้โครงการ

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... 



-๒๒- 
 

๖.๑.๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

การให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง 

ธนาคารออมสิน และศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง ธนาคารออมสิน  

และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการ

ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา เป็นผูล้งนามแทนอธกิารบด ี

๒. มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ลงนาม (ร่าง) 

บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาลดังกล่าว แทนอธิการบดี โดยจัดทําหนังสือมอบ

อํานาจเป็นลายลักษณอ์ักษร และมอบหนว่ยกฎหมายตรวจสอบ ก่อนนําเสนออธกิารบดี

ลงนามในหนังสือดังกลา่วตอ่ไป 

๓. มอบศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา นําเสนอลงนามบันทกึขอ้ตกลง
ดังกลา่ว นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดส่งบันทึกข้อตกลงการ

ให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง ธนาคารออมสิน  

และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

แก่ธนาคารออมสิน  ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นํ าเ รื่องดั งกล่ าว เสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๙/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๕ ขอคว าม เห็ น ชอบ เ ปลี่ ย น ชื่ อ  

คณะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ

สารสนเทศศาสตร์ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จาก คณะวิทยาการจัดการ  

และสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะบริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ 

๒. มอบคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พิจารณาปรับชื่อยอ่คณะ (ภาษาอังกฤษ) 

พร้อมทั้งแนบเอกสารมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  

และสารสนเทศศาสตร์ ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป   

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการ  

และสารสนเทศศาสตร์  ในการจั ดการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบชื่อย่อคณะ 

(ภาษาอังกฤษ) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

ตามที่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนนําเสนอ

พิจารณาขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป   

ก่ อนประสานสํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ยพะเยา  

นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๗ ขออนุมัต.ิ.. 



-๒๓- 
 

๖.๒.๗ ขออนุมัติย้ายหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลั ยพะเยา  ให้สั ง กัด  

คณะวทิยาศาสตร์ 

มติ   ที่ ประชุมได้พิ จารณาแล้ วมีมติมอบกองแผนงาน  ตรวจสอบการขอย้ าย  

หนว่ยเทคโนโลยชีวีภาพ มหาวทิยาลัยพะเยา ไปสังกัดคณะวทิยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองแผนงาน ในการ  

ประสานการตรวจสอบโครงสร้าง และจัดทําประกาศ  

กับหน่วยกฎหมายต่อไป 

 

 

๖.๒.๑๐ ขอความเห็นชอบ ( ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

เรื่อง โครงการผลติบัณฑติพันธุใ์หม ่

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง โครงการผลติบัณฑติพันธุใ์หม่ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิ ชาการ   

เรื่อง โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เรียบร้อยแล้ว  

และอยู่ระหว่างดําเนินการประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

๖.๒.๑๑ ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริม

สุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) ศูนย์การแพทย์  

และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป  

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

 

 

 
 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐... 



-๒๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๒๐/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

การพิจารณาสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 

สําหรับบุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์   

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ   

การสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุน

พัฒนาศักยภาพ สําหรับบุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ สําหรับบุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตามขอ้เสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กอ่นประสานกองคลัง 

นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป            

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการ

ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

การพิจารณาสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ สําหรับบุคลากร 

ที่มีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พร้อมทั้งได้ดําเนินการประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว 

เ ส น อคณะก ร รมก า ร ก า ร เ งิ น แ ล ะท รั พ ย์ สิ น  

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัต ิเรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ  

ใ นการสอบประมวลคว าม รู้   

สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศกึษา นําเสนออธกิารบดอีนุมัติและลงนามต่อไป      

 

 

       

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

นําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบ

ประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนออธกิารบดอีนุมัตแิละลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ขอความเห็นชอบ... 



-๒๕- 
 

๖.๑.๒ ขอความเห็นชอบ ( ร่ าง) บันทึก   

ความเข้ าใจ ระหว่ างเครือข่ าย   

ความร่วมมือฟิสิกส์อีสานใต้และ

สมาชิกเพิ่มเติม กับสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ และสมาคม

ฟิ สิ กส์ ไทย  เ พื่ อเสวนาร่ วมกัน   

ถงึทศิทางการพัฒนาการศกึษา  วิจัย

ทางฟิสิกส์ในประเทศไทยและแนว

ทางการร่วมมือในอนาคต 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์อีสานใต้  

และสมาชิกเพิ่มเติม กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมฟิสิกส์ไทย  

เพื่อเสวนาร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาวิจัยทางฟิสิกส์ในประเทศไทยและแนวทาง  

การร่วมมือในอนาคต 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

ทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ ในการ

เสนอลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างเครือข่าย  

ความร่วมมือฟิสิกส์อีสานใต้ และสมาชิกเพิ่มเติม  

กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมฟิสิกส์ไทย 

เพื่อเสวนาร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาวิจัยทาง

ฟิสิกส์ในประเทศไทยและแนวทางการร่วมมือในอนาคต 

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

๖.๑.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรม 

ระหว่ าง  มหาวิ ทยาลั ยพะเยา   

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์และบริษัท  สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน) 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลง   

ความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ และบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ก่อนเสนอลงนาม  

บันทึกข้อตกลงดั งกล่าว  และประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รับทราบมติ 

ที่ประชุม และได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และบริษัท 

สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง

ดําเนินการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

และประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 

๖.๑.๕ ขอความเห็นชอบ... 



-๒๖- 
 

๖.๑.๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

คณะนิติศาสตร์  เ รื่ อง  เ ปิด รับ

ข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ

รายได้  ประ จํ า ปี งบประมาณ  

พ .ศ .  ๒๕๖๓  คณะนิติศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ก่อนนําเสนอคณบดคีณะนติศิาสตร์ลงนามตอ่ไป 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ 

ปรับแก้ ไข ( ร่าง ) ประกาศคณะนิติศาสตร์  เ รื่อง  

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลั ยพะเยา  พร้อมทั้ งนํ า เสนอคณบดี   

คณะนติศิาสตร์ลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ ขออนุมัติยุบเลกิและยา้ยศูนยว์ิชาการ

และฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ   

เข้าไปเป็นกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและ 

ความอยูร่อดของมนุษยชาต ิ           คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติยุบเลิกศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ หน่วยงานภายใต้คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. อนุมัติย้ายศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ เข้าไปเป็นกิจกรรมภายใต้

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่ รอดของมนุษยชาติ   

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่  จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง   

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัด  

ของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

๑.อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการ

จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

เพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากร   

ที่เกี่ยวขอ้ง 

๒. กองแผนงาน รับทราบมตทิี่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ ขออนุมัต.ิ.. 



-๒๗- 
 

๖.๑.๗ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในกองแผนงาน 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหนว่ยงานยอ่ย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน ดังนี้ 

๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานงบประมาณ 

๑.๓ งานแผนยุทธศาสตร์ 
๑.๔ งานสารสนเทศเชงิยุทธศาสตร์ 
๑.๕ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส   

๒. มอบกองการเจา้หนา้ที่ จัดทํารายละเอยีดการยา้ยสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของ

บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง     

๑. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการ

จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

เพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากร   

ที่เกี่ยวขอ้ง 

๒. กองแผนงาน รับทราบมตทิี่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๙ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในสังกัดกองอาคารสถานที่ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับเพิ่มโครงสร้างหน่วยงาน งานภายใน กองอาคารสถานที่ จากเดิม  

มีหน่วยงานย่อย ๖ งาน ปรับเพิ่มอกี ๑ งาน คือ งานการใชพ้ืน้ที่และการออกแบบ 

๒. อนุมัติโครงสร้างหน่วยงานภายในสังกัดกองอาคารสถานที่ โดยมีหน่วยงานภายใน  

๗ งาน และมภีารกจิ หนา้ที่ ความรับผดิชอบ ดังนี้ 

๒.๑ งานธุรการ 
๒.๒ งานความปลอดภัย 

๒.๓ งานสวนและภูมิทัศน ์

๒.๔ งานสาธารณูปโภคและบํารุงรักษา 

๒.๕ งานสิ่งแวดลอ้ม 

๒.๖ งานโสตทัศนูปกรณ์ 

๒.๗ งานการใชพ้ืน้ที่และการออกแบบ 

กองอาคารสถานที่ ได้ดําเนินการจัดทําโครงสร้าง  

การบริหารงานและดํ า เนิ นการกํ าหนดหน้ าที่   

ความรับผิดชอบของงานที่ต้องการปรับเพิ่ม เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ กองอาคารสถานที่ รอประกาศจากมหาวิทยาลัย

ในเรื่องการปรับโครงสร้างหนว่ยงานภายในตอ่ไป 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๒๘- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ    

ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร               

ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง 

  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๒๖๘/

๒๕๖๒  ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เร่ือง แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ได้แต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ ราย โดยมีรายนามผู้เข้ารบัมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน ๑ ราย 

ดังน้ี 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
ตั้งแต่

วันที่ 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ  แหลมหลัก 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

(๓๕๐๑) 
๑๑ ต.ค. ๖๑ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 



-๒๙- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนพฤศจิกายน         

๒๕๖๒ จํานวน ๑๕๕ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงาน

ธนาคาร เป็นจํานวนเงิน ๙๗๔,๘๒๕,๗๒๑.๔๑ บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบส่ีล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย

ยี่สิบเอ็ดบาทส่ีสิบเอ็ดสตางค์) และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๙๖๖,๘๗๗,๘๙๒.๒๐ บาท 

(เก้าร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทย่ีสิบสตางค์) รายละเอียดปรากฏ                

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานการรับมอบอุปกรณ์ป้องกันหมอกควันและไฟป่าจากมูลนิธิโรตารี 

สรุปเรื่อง 

  กองอาคารสถานที่ ขอรายงานการรับมอบอุปกรณ์ป้องกันหมอกควันและไฟป่าจากมูลนิธิโรตารี                

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลพะเยา                   

โดยสโมสรโรตารีมีโครงการส่ิงแวดล้อมในการสนับสนุนอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ             

ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่า และสโมสรโรตารีพะเยาได้เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ ดังน้ี 

๑. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จํานวน ๒ เครื่อง 

๒. เครื่องเป่าลม  จํานวน ๕ เครื่อง 

๓. เครื่องพ่นน้ํา   จํานวน ๕ เครื่อง 

ทั้งนี้ สโมสรโรตารีจะดําเนินการมอบอุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๒) ในครั้งต่อไป                 

อีกจํานวน ๓ รายการ ดังนี้ 

๑. ชุดปฏิบัติการดับเพลง 
๒. รองเท้าสวมใส่สําหรับดับเพลิง 

๓. วิทยุส่ือสาร   จํานวน ๑๐ เครื่อง 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 



-๓๐- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานสถิติการให้คําปรึกษา ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ขอรายงานสถิติการให้คําปรึกษา ประจําเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒) ทั้งน้ี กองกิจการนิสิต ได้มีภารกิจด้านการให้บริการ     

การให้คําปรึกษาและให้บริการข้อสนเทศทางด้านจิตวิทยา พร้อมทั้งเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต รายละเอียด    

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  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 เร่ือง ปริญญา

ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ

และครุยประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยี การเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่                 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ปริญญา

ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ๔)          

พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้การกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ   

และครุยประจําตําแหน่ง เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓                 

ซ่ึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒        

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมาย                 

ตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และหน่วยกฎหมาย                 

ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญา                    

ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ๔)                    

พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๓๑- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว             

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเม่ียม 

พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                 

๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                 

เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตร                 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม         

พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

  ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมาย ตราจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา          

ดังกล่าว ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว     

เรียบร้อยแล้ว นั้น 

 

 

กองบริการการศึกษา... 



-๓๒- 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา       

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                    

สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. ... รายละเอียด         

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. ... ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมผลิต

บัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. ... 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรพัย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๘๓๔๔๑ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มีความประสงค์          

ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๘๓๔๔๑ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ (AEC) ของนางสาวกุลณัฐ  เครือเอม รหัสนิสิต ๕๙๑๔๐๑๙๙ จากเดิม C แก้ไขเป็น A ทั้งน้ี คณะพลังงาน          

และส่ิงแวดล้อม ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ                 

ประจําคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒        

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๘๓๔๔๑ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      

ของนิสิตรายดังกล่าว เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน นั้น 

  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก        

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๓๓- 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม                   

ได้ดําเนินการตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงาน

ผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบ                

ตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวเป็นความผิดพลาดในการกรอกคะแนน                    

ของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว และเป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์        

ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก รายวิชา 

๒๘๓๔๔๑ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒                 

(AEC) ของนางสาวกุลณัฐ  เครือเอม รหัสนิสิต ๕๙๑๔๐๑๙๙ จากเดิม C แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก                    

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต        

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๘๓๔๔๑ 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา

ของนางสาวกุลณัฐ  เครือเอม รหัสนิสิต ๕๙๑๔๐๑๙๙ จากเดิม C แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก                    

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต        

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 



-๓๔- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน 

การงบประมาณ และการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริหารงานวิจัย มีความประสงค์จะยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้จัดทํา 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริหารงานวิจัย จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน 

การงบประมาณและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุน      

ภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและ            

การพัสดุของทุนจากแหล่งทุน ภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 



-๓๕- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขอหารือการชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรม            

การวิจัยในมนุษย์ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ขอให้กองบริหารงานวิจัย ทบทวนกระบวนการการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปตามข้ันตอนและกรอบเวลาที่กําหนดตามประเภทของงานวิจัย (Exemption               

Review, Expedited Review, Full Board Review) ในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา                 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางเพ่ือแก้ไข      

ปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริหารงานวิจัย จึงขอหารือการช้ีแจงกระบวนการและข้ันตอนการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ข้อหารือการช้ีแจงกระบวนการและข้ันตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการช้ีแจงกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพ่ิมเติม จํานวน ๑๘ คน             

เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

๒. ให้เจ้าหน้าที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ติดตามเร่งรัดการประเมินผล                 

จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนษุย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้ทนัตามกรอบ

เวลา และเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักวิจัย 

๓. ให้คณะ/วิทยาลัย ที่มีศักยภาพที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ภายในหน่วยงาน สามารถดําเนินการได้ ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกําหนด 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 



-๓๖- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกํากับดูแล

การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... ทั้งน้ี 

หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น  

    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา      

ว่าด้วย การกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ...     

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน               

ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์ 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทําตารางเปรียบเทียบ ระหว่างระเบียบฉบับเดิม 

และฉบับใหม่ ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว          

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๓. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทําข้อมูลเปรียบเทียบจุดคุ้มทุน           

ของการดําเนินการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์            

ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

  

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 



-๓๗- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (SAR) ตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจําปี ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (SAR) ตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจําปี ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหาร          

ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา                

ระดับมหาวิทยาลัย นั้น  

    กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (SAR) ตามเกณฑ์                

คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจําปี ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร           

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการ          

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจําป ี๒๕๖๑ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา            

เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจําป ี๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา จัดประชุม เพ่ือนําเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้รายงาน            

การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ประจําป ี๒๕๖๑ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗... 



-๓๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อการรักษาต่อ 

(OP Refer) 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ประชุมพิจารณา

หารือการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลระหว่างหน่วยงานบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                 

กับหน่วยบริการสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งตัว         

ผู้ป่วยนอกเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อ (OP Refer) ตามมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล นั้น  

    สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการส่ง

ผู้ป่วยนอก เพ่ือการรักษาต่อ (OP Refer)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการส่งผู้ป่วยนอก เพ่ือการรักษาต่อ (OP Refer) ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการส่งผู้ป่วยนอก เพ่ือการรักษาต่อ (OP Refer) 

๒. มอบสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และประสานหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบ ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  

๓. มอบกองบริการการศึกษา แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อการรักษาต่อ 

(OP Refer) กับนิสิตที่ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติ สถานศึกษา และสหกิจศึกษา ทั้งน้ี กรณีที่มีสิทธิ

อยู่นอกพ้ืนที่ที่ได้รับสิทธิการรักษา ให้ประสานนิสิตดําเนินการย้ายสิทธิการรักษา             

มายังศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาก่อน   

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 



-๓๙- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลหอพัก                 

สวัสดิการของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสวัสดิการที่อยู่พักอาศัย และสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่       

บุคลากรมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์       

และวิธีการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  

    กองการเจ้าหน้าท่ี จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์

และวิธีการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏ               

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพักอาศัย            

ในหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

และประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ ก่อนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว              

เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๔๐- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอมอบเกียรติบัตรชมเชย              

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยขอแสดงความยินดีกับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 

จํานวน ๑ ราย คือ นายกิติพงษ์  วงศ์สาม ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับเกียรติบัตรชมเชย            

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอขอบคุณที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิต                

ได้มีโอกาสนําเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา และสามารถนําช่ือเสียงมาสู่สถาบัน จึงขอส่งเกียรติบัตรรางวัลชมเชย               

ให้สถาบันเพ่ือส่งมอบให้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปี

การศึกษา ๒๕๖๑ ในโอกาสที่เห็นสมควรต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานผลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์                 

ครั้งที่ ๒ ประจําป ี๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสิีนทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท            

ช่วยชาติได้อย่างไร” ระดับภาคเหนือ ซ่ึงแข่งขันในหัวข้อ “ให้การศึกษามีค่าเท่ากับให้ชีวิต” 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงมหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ฯ จํานวน ๒ ราย โดยมีอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม คือ           

ดร.เอ้ือมพร  ทิพย์เดช และอาจารย์อธิพงษ์  เพ็ชรเกิด อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทย               

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อม ควบคุม และดูแล ทั้งนี้ นิสิตที่เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ฯ ดังกล่าว 

ได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑) นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ นิสิตช้ันปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

๒) นางสาวจันทรวิมล   โลโต  นิสิตช้ันปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย 

โดยผู้ชนะการประกวดรอบคัดเลือกทั้ง ๒ ราย ต้องเดินทางไปเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ            

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ในหัวข้อ 

“วัฒนธรรมไทยวิวัฒน์จรัสทวี ด้วยพระบารมีแห่งจักรีวงศ์” เพ่ือชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว            

และเงินทุนการศึกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

 

 

 

 ๖.๒.๑.๓ รายงานสถิต.ิ.. 



-๔๑- 

๖.๒.๑.๓ รายงานสถิติการให้คําปรึกษา ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ี ศูนย์ให้คําปรึกษา             

กองพัฒนานิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจด้านการให้บริการการ            

ให้คําปรึกษาและให้บริการข้อสนเทศทางด้านจิตวิทยา พร้อมทั้งเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) ดังน้ี 

๑) จําแนกตามอาการ/ปัญหานํา 

- เครียด จํานวน ๖ ราย 

- นอนไม่หลับ จํานวน ๑ ราย 

- ทําร้ายตนเอง จํานวน ๕ ราย 

- ภาวะซึมเศร้า จํานวน ๖ ราย 

๒) จําแนกตามสาเหตุของปัญหา 

- ความรัก จํานวน ๑ ราย 

- เพ่ือน จํานวน ๓ ราย  

- การเรียน จํานวน ๔ ราย 

- ครอบครัว จํานวน ๒ ราย 

- โรคซึมเศร้า จํานวน ๕ ราย 

๓) จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย 

- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จํานวน ๑ ราย 

- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน ๒ ราย 

- วิทยาลัยการศึกษา จํานวน ๑ ราย 

- คณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๑ ราย  

- คณะนิติศาสตร์ จํานวน ๑ ราย 

- คณะแพทยศาสตร์ จํานวน ๒ ราย 

๔) การดูแลและการช่วยเหลือ 

- ให้คําปรึกษา 

- จิตบําบัดรายบุคคล 

- แนะนําเทคการผ่อนคลายความเครียด 

- ส่งต่อศูนย์การแพทย์และโรงพะเยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

- แนะนําเข้ารับบริการสถานพยาบาลใกล้เคียง 

 

 

 

 ๖.๒.๑.๔ รายงานการแจ้งซ่อม... 



-๔๒- 

๖.๒.๑.๔ รายงานการแจ้งซ่อมหอพักนิสิต ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ี ได้ดําเนินการซ่อมแซม

บริเวณที่มีการแจ้งชํารุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑.๕ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ําแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” 

ประจําป ี๒๕๖๓ ดังนี้   

๑) วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

- เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สวนแฟนฉัน หอพัก UP – DORM มหาวิทยาลัยพะเยา  

- ชมการประกวดธิดาข้าวทิพย์ 

๒) วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

- เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ข่วงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองพะเยา 

- ชมการประกวดแข่งขันเผาข้าวหลาม – ห่อข้าวต้มแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 

- พิธีกวนข้าวทิพย์ , รับประทานอาหารขันโตก , ชมการแสดงบนเวที 

- เลือกชมผลิตภัณฑ์ทางด้านวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดพะเยา 

๓) วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓   

- เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม 

- ชมขบวนเรือแห่ข้าวใหม่ข้าวทิพย์ในกว๊านพะเยา จากท่าน้ําวัดติโลกอาราม               

ผ่านหน้าราชานุสาวรีย์พญางําเมือง และถวายข้าวใหม่ข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง 

ณ วัดศรีโคมคํา 

๖.๒.๑.๖ กําหนดการวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการแต่งกายให้สวมใส่ชุดเครี่องแบบปกติขาว สวมหมวก  

 

๖.๒.๒ คณบดีคณะทันแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วไป รับบริการตรวจ  

เพ่ือรับบรกิารรักษาทางทันตกรรม (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจในสัปดาห์แรก) ตั้งแต่วันที ่๗   มกราคม 

๒๕๖๓ เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และ 

๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   ณ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม ๑ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

๖.๒.๓ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งกําหนดการ “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. 

ครั้งที่ ๑๒” ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รวมทั้งบุคลากรผู้สอนในแต่ละโรงเรียนได้มีโอกาสสานสัมพันธ์และพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือโดยแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทําความรู้จัก รวมทั้งได้ทํากิจกรรมเสริมต่าง ๆ  

เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสังเกต และเรียนรู้บริบทต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ร่วมกัน  

 
๖.๒.๔ ประธานสภาพนักงาน... 



-๔๓- 

๖.๒.๔ ประธานสภาพนักงาน รายงานสรุปผลสํารวจความต้องการทําประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังน้ี 

๖.๒.๔.๑ รวมบุคลากรที่มากรอกแบบสํารวจทั้งส้ิน ๘๑๔ คน (๔๔.๙๐% ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

คิดจาก ๑,๘๑๓ คน) 

๖.๒.๔.๒ บุคลากรเข้าร่วม ๗๖๐ คน บุคลากรไม่เข้าร่วม ๕๔ คน 

๖.๒.๔.๓ รวมคนที่เข้าร่วมสมทบ (บิดา+มารดา+สามี+ภรรยา+บุตร ๑ คน + บุตร ๒ คน + บุตร

มากกว่า ๒ คน) = ๖๓๙ คน 

๖.๒.๔.๔ รวมคนที่เข้าร่วมทั้งส้ิน ๑,๓๙๙ คน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๕ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย) แจ้งการผลิตเช้ือเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย ที่มีพื้นที่และสนใจนําเช้ือเห็ดเผาะไปเพาะ สามารถประสานไปยัง

คณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ ได้ขยายไปยังชุมชนบริเวณใกล้เคียง  

 

๖.๒.๖ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งกําหนดการทําบุญเนื่องในวันปีใหม่ 

ประจําปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ 

ช้ัน ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการแต่งกายให้สวมใส่ชุดพ้ืนเมือง 

 

๖.๒.๗ ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๗.๑ รายงานการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์                  

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตตติราชนารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

พอ.สว. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑) กําหนดการ 
๒) การเตรียมการรับเสด็จฯ 
๓) คําส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 
๖.๒.๗.๒ รายงานความก้าวหน้า... 



-๔๔- 

๖.๒.๗.๒ รายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซ่ึงได้มีกําหนดการระหว่างวันที่                 

๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังน้ี 

๑) การจัดเตรียมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและการตกแต่งสถานท่ีภูมิทัศน์ 

๒) การเตรียมการป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน 

๓) การจัดการสุนัขภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๔) รายงานสถานการณ์น้ํา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๘ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ขอเชิญชวนบุคลากร ม.พะเยา ทุกท่าน ร่วมแต่งกายประกวดชุด 

“แฟนซี” (ประเภทเด่ียว) ในงาน Meeting of the Mind “UP FANCY Night ๒๐๒๐” ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าหอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลพิเศษอีกมากมาย ดังน้ี 

๖.๒.๘.๑ รางวัลชนะเลิศ 

๑) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๒) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๓) รางวัลชมเชย ๑ 

๔) รางวัลชมเชย ๒ 

๖.๒.๘.๒ รางวัลพิเศษ 

๑) รางวัล Popular Vote 

๒) ชุดแฟนซีสร้างสรรค์ 

๓) รางวัลสวยไม่สร่าง  

๔) แนะนําตัวยอดเย่ียม 

๕) แฟนซีลายคราม  

๖) ขวัญใจกองเชียร์ 

๗) แฟนซีกินข้าวลํา 

๘) แฟนซีดวงดี 

  ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันน้ี – ๘ มกราคม ๒๕๖๓ สนใจสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 

กองกลาง โทร. ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๓ (คุณณรงค์  วงค์ไชย) 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๔๕- 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปดิประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภมูิลา) 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บหุรนั  พันธุ์สวรรค์) 

รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทศัน์ 

แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 


